
 

BRANŻA ROBÓT SANITARNYCH, 
OGRZEWANIE, WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 
( T a l o t e k n i i k k a - a l a )  2 0 1 6  

W 2016 roku stawki godzinowe podwyższa się 0,10 €, 
nie mniej jednak niż 0,43% z dniem 1.3.2016 lub po tej 
dacie, począwszy od najbliższego tej dacie terminu 
wypłaty wynagrodzenia 

Wynagrodzenia zgodne tabelą płac 1.3.2016 

Dodatki do wynagrodzenia, zgodne z układem zbiorowym 
pracy 
 

Wyn.godz. €/h 
S  10,26 
1  12,54 
2  14,98 
3  15,78 
4  16,70 

• Dodatek za pracę na drugiej zmianie     1,00 €/h. 
• Dodatek za pracę na nocnej zmianie 2,03 €/h. 
• Dodatek za pracę w godzinach wieczornych 1,00 €/h 
• Dodatek za pracę w godzinach nocnych 2,03 €/h . 

 

Wynagrodzenia miesięczne 
Wynagrodzenia miesięczne wzrastają o 17,30 € 
miesięcznie 

• Dodatek za spóźnioną informację o zmianie zmiany 2,36 €/h. 
• Dodatek za ukończenie szkoły zawodowej     0,49 €/h. 
• Dodatek za specjalistyczne wykształcenie zawodowe 0,90 €/h . 

Wynagrodzenia za pracę akordową 
1.3.2016  
Współczynnik normogodziny w branży 
hydraulicznej i klimatyzacji 16,13 €/ norm.godz. 
Mnożnik pieniężny dla branży izolacji rur 3,57 
€/jednostka. 

Ekwiwalent za używanie własnych narzędzi dla branży 
izolacji rur 
Podwyżka od dn, 1.3.2016 lub po tej dacie, 
począwszy od najbliższego tej dacie terminu wypłaty wynagrodzenia  
0,43% i wynosi 1,74 €/dzień. 
 

Wynagrodzenie ryczałtowe (zapłata za 
całość prac, wynagrodzenie w systemie 
akordowym) 
 

Dodatek dla brygadzisty, branża hydrauliczna i 
klimatyzacji  
podwyższa się od 1.3.2016 lub po tej dacie, począwszy od 
najbliższego tej dacie terminu wypłaty wynagrodzenia 
- Gwarantowana część dodatku dla brygadzisty 0,35 €/h. 
- Dodatek dla brygadzisty - wynagrodzenie godzinowe 0,56 €/h. 

Za prace objęte wynagrodzeniem ryczałtowym 
uzgodnione przed 1.3.2016 lub po tej dacie, począwszy 
od najbliższego tej dacie terminy wypłaty 
wynagrodzenia, wypłacony zostanie za wypracowane 
godziny osobny dodatek 0,07€/godz w latach 
obrotowych do momentu wejścia w życia nowego etapu 
podwyżek. Niniejszego osobnego dodatku nie odlicza się 
od kwoty wynagrodzenia ryczałtowego.  
 

Koszty podróży 2016 

• Dieta 40 € 
• Dieta częściowa 19 € 
• Dieta żywieniowa 10 € 

Za prace objęte wynagrodzeniem ryczałtowym uzgodnione 
przed 1.6.2015 lub po tej dacie, począwszy od najbliższego 
tej dacie terminy wypłaty wynagrodzenia, wypłacony 
zostanie za wypracowane godziny osobny dodatek 
0,13€/godz (0,06 €/h + 0,07 €/h) w latach obrotowych do 
momentu wejścia w życia nowego etapu podwyżek. 
Niniejszego osobnego dodatku nie odlicza się od kwoty 
wynagrodzenia ryczałtowego. 

 
Codzienne dojazdy środkami transportu publicznego.,chyba 
że umowa stanowi inaczej  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalsze informacje na temat warunków zatrudnienia 
pod numerem telefonu  020 690 232.   
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pn.- czw. w godz. 
8:30-16:00 i w pt. w godz. 8:30-15:30.  
 

www.rakennusliitto.fi  

 

http://www.rakennusliitto.fi/

