BRANŻA BUDOWNICTWA ZIEMNEGO I WODNEGO 2015
(maa- ja vesirakennusala)
PODWYŻKI PŁAC 1.6.2015
W 2014 roku płace podwyższa się od 1.6.2015 lub po
tej dacie, począwszy od najbliższego tej dacie terminu
wypłaty wynagrodzenia.

Podwyżka ogólna 0,4 %
WYNAGRODZENIA GODZINOWE

IV 13,49 €
I 10,67 €
II 11,59 € V 14,57 € *)
III 12,48 € VI 15,81 € **)
*) Umiejętności zawodowe na poziomie ukończonej
szkoły zawodowej
**) Umiejętności zawodowe na poziomie uzyskanego
specjalistycznego wykształcenia zawodowego

Rekompensata za pracę w dni świąteczne
wypadające w dzień powszedni
Dni, za które należy wypłacić rekompensatę to: Nowy Rok,
święto Trzech Króli, Wielki Piątek, II dzień Świąt
Wielkanocnych, Wniebowstąpienie Pańskie, 1 Maja,
Wigilia Świętego Jana, Dzień Niepodległości *), Wigilia
Bożego Narodzenia i 1. pierwszy dzień Świąt Bożego
Narodzenia.
Warunkiem rekompensaty jest 6 tygodniowy stosunek pracy.
Rekompensaty, zgodnie z 4 kategorią zaszeregowania.
*) za Dzień Niepodległości wypłaca się wynagrodzenie,
zgodnie z ustawą o obchodach Dnia Niepodległości jako
święta państwowego i dnia wolnego od pracy.

Wypłata osobnego dodatku za weekend
w przypadku kontynuowania delegacji
Pracownikowi, którego miejsce zamieszkania
znajduje się w odległości 200 km od placu budowy,
pracodawca wypłaca osobny dodatek.
Z dniem 1.1.2015 wysokość dodatku wynosi 40 €.
Dodatek wypłaca się, za co drugi weekend,
licząc od początku delegacji. Dodatku nie wypłaca się w
przypadku, gdy pracodawca opłaca koszty podróży.

Dieta 40 €
Ryczałt za nocleg 12 €
Dieta żywieniowa 10,00 €
Kilometrówka 44 cnt
Rekompensata za przewożonego pracownika 3 cnt
Rekompensata codziennych kosztów podróży
zgodnie z układem zbiorowym pracy:
powyżej
powyżej
powyżej
powyżej
powyżej

5 km 3,09 €
10 km 4,19 €
20 km 8,37 €
30 km 11,15 €
40 km 12,54 €

powyżej
powyżej
powyżej
powyżej

50 km 16,73 €
70 km 20,38 €
90 km 23,65 €
120 km 27,87 €

DODATEK ZA OKREŚLONĄ PRACĘ DLA OPERATORA
ŻURAWIA SAMOJEZDNEGO

Operator samojezdnego żurawia otrzymuje dodatek za określoną
pracę zawsze w zależności od efektywnego czasu pracy maszyny i
co najmniej:

Udźwig

Dodatek za określoną pracę

30 t lub mniej
powyżej 30 t, ale poniżej 70 t
70 t, ale poniżej 140
140 t, ale poniżej 200
200 t i więcej

1,24 €
1,57 €
1,72 €
1,95 €
2,26 €

Operatorzy samojezdnego podnośnika koszowego i ładowarki
teleskopowej otrzymują dodatek za określoną pracę zawsze w
zależności od efektywnego czasu pracy maszyny i co najmniej:

Wysokość udźwigu
20 m lub poniżej
powyżej 20 m, ale poniżej 60
m m i więcej
60

Dodatek za określoną
pracę
1,24
€
1,57 €
1,72 €

Układ zbiorowy pracy - przepisy dotyczące czasu pracy w
przypadku kontraktów na określonym obszarze,
dotyczących utrzymania dróg
Za pracę w sobotę, która nie jest pracą zmianową, pracą w
godzinach nadliczbowych, ani też pracą wykonywaną w sytuacjach
awaryjnych wypłaca się dodatek za pracę w sobotę w wysokości
3,40 euro za godzinę, z wyjątkiem pracy w Wielką Sobotę, jeśli
pracownik ma prawo do rekompensaty za Wielką Sobotę, zgodnie
z § 11.3 układu zbiorowego pracy. Wynagrodzenie za czas
pozostawania w gotowości do pracy 22,75 euro / z doba.

Ciągła praca w systemie dwuzmianowym
Dodatek za wyrównanie czasu pracy 4,9 %.

Kategorie zaszeregowania
Pracownik, posiadający udokumentowane wykształcenie
operatora żurawia samojezdnego należy
co najmniej do trzeciej kategorii zaszeregowania.

Czynniki wpływające na dodatek za określoną pracę
Należy podwyższyć aktualny dodatek za określoną pracę,
wykonywaną przez pracownika, jeśli jest spełniony któryś z
warunków dotyczących stopnia trudności pracy, zawartych w § 15.
Podwyższone dodatki obowiązują przez okres wykonywania przez
pracownika pracy o określonym stopniu trudności.

Dalsze informacje na temat warunków zatrudnienia pod numerem
telefonu 020 690 232.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji

www.rakennusliitto.fi/pl

pn.- czw. w godz. 8:30-16:00 i w pt. w godz. 8:30-15:30.

