
BRANŻA ROBÓT SANITARNYCH, OGRZEWANIE, 

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 2015 (talotekniikka-ala) 

 
W 2014 roku stawki godzinowe podwyższa się 0,4 % 1.6.2015 lub po tej dacie, począwszy od 

najbliższego tej dacie terminu wypłaty wynagrodzenia. Wypłacana pracownikowi indywidualna 

część wynagrodzenia i opcjonalny dodatek za specjalną pracę po podwyżce pozostają niezmienione.  

Godzinowa stawka pracownika wzrasta więc 0,4 % 

 
Wynagrodzenia zgodne tabelą płac 1.6.2015 
Wyn.godz.        €/h 

S 10,16 
1 12,44 
2 14,88 
3 15,68 
4 16,60 

 
Wynagrodzenia miesięczne 
Wynagrodzenia miesięczne wzrastają o 0,4 % miesięcznie. 
 
Wynagrodzenia za pracę akordową 1.6.2015 
Współczynnik normogodziny w branży hydraulicznej i klimatyzacji 16,06 €/ norm.godz. 
Mnożnik pieniężny dla branży izolacji rur 3,56 €/jednostka 
 
Wynagrodzenie ryczałtowe (zapłata za całość prac, wynagrodzenie w systemie akordowym) 
Za prace objęte wynagrodzeniem ryczałtowym uzgodnione przed 165.2015 lub po tej dacie, 
począwszy od najbliższego tej dacie terminy wypłaty wynagrodzenia, wypłacony zostanie za 
wypracowane godziny osobny dodatek 0,06 €/godz w latach obrotowych do momentu wejścia w 
życia nowego etapu podwyżek. Niniejszego osobnego dodatku nie odlicza się od kwoty 
wynagrodzenia ryczałtowego.  
 
Za prace objęte wynagrodzeniem ryczałtowym uzgodnione przed 1.5.2014 lub po tej dacie, 
począwszy od najbliższego tej dacie terminy wypłaty wynagrodzenia, wypłacony zostanie za 
wypracowane godziny osobny dodatek 0,18 €/godz (0,12 €/h + 0,06 €/h) w latach obrotowych do 
momentu wejścia w życia nowego etapu podwyżek. Niniejszego osobnego dodatku nie odlicza się 
od kwoty wynagrodzenia ryczałtowego.  
 
Dodatki do wynagrodzenia, zgodne z układem zbiorowym pracy 

 Dodatek za pracę na 
drugiej zmianie 

1,00 €/h 
 Dodatek za pracę na 
nocnej zmianie 

2,02 €/h 
 Dodatek za pracę w 
godzinach wieczornych 

1,00 €/h 
 Dodatek za pracę w 
godzinach nocnych 

2,02 €/h 
 
 

 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 
 
Ekwiwalent za używanie własnych narzędzi dla branży izolacji rur 
Podwyżka od dn, 1.6.2015 lub po tej dacie, począwszy od najbliższego tej dacie terminu wypłaty 
wynagrodzenia 0,4 % i wynosi 1,73 €/dzień. 
 
Dodatek dla brygadzisty, branża hydrauliczna i klimatyzacji  
podwyższa się od 1.6.2015 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. 
 



Procentowy wzrost średniej stawki godzinowej 
Wzrost średniej stawki godzinowej za okres wyznaczający urlop 1.4.2015 – 31.3.2016 0,4%  
Indywidualną średnią stawkę godzinową pracownika oblicza się mnożąc dotychczasową średnią 
stawkę godzinową za okres wyznaczający urlop przez punkt procentowy uzgodniony przez Związki 
(0,4). 
 
Koszty podróży 
Układ zbiorowy daje możliwość uzgodnień lokalnych dotyczących zwrotu kosztów przejazdu i za 
czas podróży. W nowym modelu porozumienia wewnętrznego tzw. punktem 0, czyli odniesienia 
dotyczącym rekompensaty kosztów jest stała siedziba firmy.  
 
Jeśli odległość do miejsca pracy przekracza określoną w niniejszej tabeli ilość kilometrów dla 
poszczególnych miejscowości, zwrot kosztów dojazdu na miejsce pracy i z powrotem następuje do 
kwoty biletu jednorazowego komunikacji publicznej. Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów za 
czas dojazdu jeśli czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem wynosi razem 1 godz. Rekompensatę 
wypłaca się także za każdą kolejną pełną godzinę przekraczającą ustalony limit. 
Ilość kilometrów zależy od miejscowości.  Limity kilometrów bazują na limitach wyznaczonych 
przez aktualny układ zbiorowy. Przy rozliczeniu bierze się pod uwagę rzeczywiste, przejechane 
kilometry drogami publicznymi. 
 

Miejscowość/km 
Heinola       3 
Helsinki       8 
Hämeenlinna   3 

Miejscowość/km 
Kouvola          2 
Kuopio          3 
Lahti          3   

Miejscowość/km        
Rovaniemi           4  
Savonlinna            3 

Hyvinkä
ä 

 7 Lappeenranta      3       Seinäjok i                  5 
Imatra 11 Mikkeli 4      Tampere                    2 
Joensuu 3 Nokia 2,5 Tornio 5,5 
Jyväskyl
ä 

6,5 Oulu            6 Turku 3 
Kajaani 3 Pieksämä

ki 
5 Vaasa 2 

Kemi 3 Pori 2 Vantaa 16 
Kokkola 8 Raahe 6 Varkaus 3,5 

Kotka 4 Rauma 3,5     
 

 Liczba kilometrów dla miejscowości spoza tabeli to 6 km.  
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


