
PRZEMYSŁ WYROBÓW BUDOWLANYCH 2019 
(rakennustuoteteollisuus) 

 
 

PODWYŻKI PŁAC 1.6.2019 
 

Płace podwyższa się 1.6.2019 
począwszy od najbliższego tej dacie terminu wypłaty wynagro- 
dzenia 
Podwyżka ogólna 0,30 € 
Wynagrodzenie zgodne z tabelą płac podwyższa się o 
0,40€. 

Wynagrodzenie godzinowe zgodne z klasyfikacją stopnia 
trudności pracy 
1. 10,42 €/godz. 
2. 10,86 €/godz. 
3. 11,32 €/godz. 
4. 11,81 €/godz. 
5. 12,32 €/godz. 
6. 12,85 €/godz. 
7. 13,39 €/godz. 
Od dnia 01.06.2019 r. płaca minimalna 
zagranicznego pracownika tymczasowego wynosi 
11,81 euro za godzinę. 

Wynagrodzenia godzinowe pracowników młodocianych 
poniżej 17 roku życia 8,93 €/godz. 
poniżej 18 roku życia 9,31 €/godz. 
Dodatki pieniężne wzrastają o 1,7% 
Dodatek za pracę na drugiej zmianie 1,37 €/godz. 
Dodatek za pracę na nocnej zmianie 2,37 €/godz. 
Dodatek za pracę w ciężkich warunkach 0,70 €/godz. 
Dodatek za pracę w kopalni 2,16 €/godz. 

Dodatki przysługujące mężom zaufania 
Głównemu mężowi zaufania i przedstawicielowi ds. bezpieczeń- 
stwa pracy przedsiębiorstwa lub zakładu regionalnego, który 
jest członkiem Związku Budowlanych, wypłacane jest zgodnie 
z artykułem 29 umowy zbiorowej, dodatkowe wynagrodzenie, 
którego wysokość zależy od tego, ilu pracowników on reprezen- 
tuje.  Dodatki z dniem 1.6.2019 począwszy od najbliższego tej 
dacie terminu wypłaty wynagrodzenia wynoszą: 

 

Reprezentowana liczba pracowników €/mies. 
10–50 pracowników 72,11 € 
51–100 pracowników 90,12 € 
powyżej 100 pracowników 135,12 € 

 
 

Infolinia, warunki zatrudnienia 020 690 232 

 
Wysokości dodatków za wysługę lat z dniem 1.6.2018 począwszy od 
najbliższego tej dacie terminu wypłaty wynagrodzenia wynoszą: 
Staż pracy wysokość dodatku 
powyżej 5 lat 0,28 €/godz. 
powyżej 10 lat 0,33 €/godz. 
powyżej 15 lat 0,39 €/godz. 
powyżej 20 lat 0,44 €/godz. 
powyżej 25 lat 0,10 €/godz. 
powyżej 30 lat 0,57 €/godz. 
powyżej 35 lat 0,64 €/godz. 

Wynagrodzenia ryczałtowe 
Po wejściu w życie przepisów dotyczących nowych stawek wynagro- 
dzeń, stosowane nowe stawki kontraktowe, podwykonawcze i premii 
produkcyjnej powinny opierać się na taryfach wchodzących w życie w 
wymienionym dniu. 

Wcześniejsze stawki kontraktowe, podwykonawcze i premiowe, sto- 
sowane po wymienionym dniu wzrastają o 0,30 €. Podwyżka stawek 
podwykonawczych i premiowych może nastąpić poprzez wzrost 
jedynie stałego składnika wynagrodzenia lub zmiennego, lub poprzez 
wzrost obu składników tak, aby wynagrodzenie wzrosło zgodnie z 
ogólną stawką podwyżki godzinowej. 

Wzrost wynagrodzenia indywidualnego wynikający z wyższej 
podwyżki wynagrodzeń zgodnych z tabelą płac nie może przewyższać 
stawki podwyżki ogólnej, chyba że wzrost wynagrodzenia indywidu- 
alnego wynika wyłącznie ze wzrostu płacy zgodnego z tabelą płac. 

ZWROT KOSZTÓW OD 1.6.2019 
• Dieta krajowa 42 € 
• Dieta częściowa za niepełną dobę minimum 6, 

ale nie więcej niż 10 godzin 19 € 
• Ryczałt za nocleg 13 € 
• Dieta żywieniowa 10,50 € 

Kilometrówka 
• samochód osobowy 0,43 €/km 
• motocykl 0,33 €/km 
• motorower 0,18 €/km 

Kwota wzrasta o 0,03 €/km za każdą osobę towarzyszącą, której 
przewóz należy do pracodawcy. 
Kwota wzrasta o 0,03 €/km, jeśli waga przewożonych w pojeździe 
maszyn lub urządzeń przekracza 80 kg lub jeśli ich rozmiar jest duży. 


	Podwyżka ogólna 0,30 €
	Wynagrodzenia godzinowe pracowników młodocianych
	Dodatki przysługujące mężom zaufania
	Wynagrodzenia ryczałtowe
	ZWROT KOSZTÓW OD 1.6.2019

