
          

 

BRANŻA ROBÓT SANITARNYCH, OGRZEWANIE,  

WENTYLACJA I KLIMATYZACJA 2020 

(Talotekniikka-ala) 

 

Wynagrodzenia godzinowe 

Stawki godzinowe (stawka godzinowa + część indywidualna) podwyższa się o 1,6% od 

1.9.2020 lub po tej dacie, począwszy od najbliższego tej dacie terminu wypłaty 

wynagrodzenia. 

 

Wynagrodzenia zgodne tabelą płac 1.9.2020 

Kategoria zaszeregowania  €/godz. 

S     11,24 

1     13,55 

2     16,03 

3     16,85 

4     17,78 

 

Indywidualną część wynagrodzenia oblicza się odejmując nową podstawową stawkę 

godzinową od wynagrodzenia godzinowego. Różnica stanowi nowy składnik 

indywidualnego wynagrodzenia pracownika. Pracownikowi przysługuje zawsze 

indywidualna część wynagrodzenia. 

 

Wynagrodzenia miesięczne 

Uzgodnione wynagrodzenia miesięczne podwyższa się o 1,6% od 1.9.2020 lub po tej 

dacie, począwszy od najbliższego tej dacie terminu wypłaty wynagrodzenia. 

 

Wynagrodzenie za pracę akordową 

od 1.9.2020 lub po tej dacie, począwszy od najbliższego tej dacie terminu wypłaty 

wynagrodzenia. 

 

Współczynnik normogodziny w branży hydraulicznej i klimatyzacji 17,00 €/norm.godz. 

Mnożnik pieniężny dla branży izolacji rur 3,76 €/jednostka. 

 

Zaliczka przed rozpoczęciem prac akordowych (chyba że uzgodniono inaczej)  

kategorie zaszeregowania S i 1    podstawowa stawka godzinowa 

kategorie zaszeregowania 2-4  18,55 €/h 

 

 

 

 

 



Wynagrodzenie ryczałtowe (zapłata za całość prac, wynagrodzenie w systemie 

akordowym) 

W przypadku prac objętych wynagrodzeniem ryczałtowym uzgodnionym przed 1.9.2020 

lub po tej dacie, począwszy od najbliższego tej dacie terminu wypłaty wynagrodzenia, 

wypłaca się osobny dodatek za przepracowane godziny 0,27 €/godz  

za okresy rozliczeniowe do dnia 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     1,06 €/godz. 

• Dodatek za pracę na nocnej zmianie    2,13 €/godz. 

• Dodatek za pracę w godzinach wieczornych   1,06 €/godz. 

• Dodatek za pracę w godzinach nocnych   2,13 €/godz. 

• Dodatek za spóźnioną informację o zmianie zmiany   2,49 €/godz. 

•Dodatek za ukończoną szkołę zawodową    0,52 €/godz. 

•Dodatek za specjalistyczne wykształcenie zawodowe  0,96 €/godz. 

 

Ekwiwalent za używanie własnych narzędzi dla branży izolacji rur 

od 1.9.2020 lub po tej dacie, począwszy od najbliższego tej dacie terminu wypłaty 

wynagrodzenia 1,83 € / dzień. 

 

Dodatek dla brygadzisty - branża hydrauliczna i klimatyzacji  

Od 1.9.2020 lub od najbliższego tej dacie terminu wypłaty wynagrodzenia: 

• Gwarantowana część dodatku dla brygadzisty   0,38 €/godz. 

• Dodatek dla brygadzisty - wynagrodzenie godzinowe   0,59 €/godz. 

 

Koszty podróży 2020 

• Dieta    43 € 

• Dieta częściowa  20 € 

• Dieta żywieniowa  10,75 € 

 

Codzienne dojazdy do pracy środkami transportu publicznego, chyba że uzgodniono 

inaczej. 

Kilometrówka 0,43€/km 

 

 

Infolinia, warunki zatrudnienia 020 690 232 


