
Gjërat më të  
rëndësishme shkurtë

Kontrata e Përgjithshme  
e Punës në degën e 
pastrimit 2018 – 2020
Kushte më të mira të punës për të 
punësuarit në Zvicrën gjermane 

Kush është Unia?
Unia, me rreth 200 000 anëtarë, është sindikata më e  
madhe në Zvicër. Ajo lidh Kontrata të Përgjithshme të Punës 
– punëmarrësit përfitojnë nga pagat e drejta, kushtet e 
drejta të punës dhe kontributet shoqërore. Përveç kësaj,  
ne u ofrojmë anëtarëve tanë edhe një varg shërbimesh:  
Ne i këshillojmë ata për ngritjen profesionale, u ndihmojmë 
atyre në rast të problemeve në vendin e punës, në rast të 
papunësisë, i përfaqësojmë në përballjet me punëdhënësit, 
me sigurimet sociale apo edhe para gjykatave. Unia është 
aktive në të gjitha rajonet e Zvicrës dhe ka një strukturë  
të zhvilluar, një rrjet të marrëdhënieve të mira dhe ka perso-
na kontaktues kompetentë.

Unia Zentralsekretariat
Weltpoststrasse 20
3000 Bern 15
031 350 22 81
info@unia.ch
www.unia.ch

  Unia në afërsinë tënde:
Aargau-Nordwestschweiz T 0848 11 33 44, ag-nws@unia.ch

Bern T 031 385 22 22, bern@unia.ch

Berner Oberland T 033 225 30 20, thun@unia.ch

Biel-Seeland/Solothurn T 032 329 33 33, biel-solothurn@unia.ch

Fribourg T 026 347 31 31, fribourg@unia.ch

Genève T 0848 949 120, geneve@unia.ch

Neuchâtel T 0848 203 090, neuchatel@unia.ch

Ostschweiz-Graubünden T 0848 750 751,  
ostschweiz-graubuenden@unia.ch

Ticino T 091 910 50 70, ticino@unia.ch

Transjurane T 0848 421 600, transjurane@unia.ch

Vaud T 0848 606 606, vaud@unia.ch

Valais T 027 606 60 00, valais@unia.ch

Zentralschweiz T 041 249 93 00, zentralschweiz@unia.ch

Zürich-Schaffhausen T 044 296 18 18,  
zuerich-schaffhausen@unia.ch

Regjistroni kohën tuaj të punës
Qoftë në mënyrë elektronike apo me dorë – regjistroni 
kohën tuaj të punës. Ndërmarrja juaj është e detyruar që 
të mbajë shënime për këto të dhëna:

   Vendi i punës apo objekti
   Fillimi dhe përfundimi i kohës së punës (eventualisht 
edhe koha e udhëtimit)

   Pauzat e papaguara

Ju keni të drejtë ligjore që në çdo kohë të kontrolloni  
regjistrimin e kohës së punës. Nënshkruani vetëm nëse  
regjistrimi i kohës së punës është korrekt!

Nëse koha juaj e punës nuk është regjistruar fare apo 
është regjistruar gabimisht, regjistroni kohën vetë dhe 
lajmërohuni te Unia. 
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Paga në rast sëmundjeje
Punoni së paku 12,5 orë në javë? Atëherë ju jeni i  
siguruar kundër humbjes në pagë në rast sëmundjeje. 
Paga në rast sëmundjeje është 80 përqind e pagës  
së fundit të pranuar, gjegjësisht e pagës mesatare në 
gjashtë muajt e fundit. Ju do të merrni pagën, duke  
filluar dita e 3-të, më së shumti deri 730 ditë. 

Punoni më pak se 12,5 orë në javë? Në raste të tilla,  
në rast sëmundjeje, në vitin e parë të punësimit,  
merrni pagën tuaj për tri javë, me shtimin e përvojës 
zgjatet edhe periudha e pagesës. Kohëzgjatja e pagesës 
është e rregulluar varësisht nga kantoni. Unia në rajonin 
tuaj ju këshillon me kënaqësi për këtë. 

Koha e udhëtimit
Nëse nga vendpunishtja e zakonshme udhëtoni për te 
klientët, kjo llogaritet si kohë e paguar e udhëtimit  
(orari i punës dhe shpenzimet e udhëtimit). Ndërmarrja 
juaj po ashtu kompenson edhe kohën e udhëtimit si dhe 
shpenzimet për punën jashtë vendpunishtes. Kjo vlen 
nga vendpunishtja apo selia e ndërmarrjes deri te vendi  
i angazhimit. Udhëtimi nga vendbanimi juaj deri në  
vendpunishten e zakonshme nuk llogaritet si kohë e  
paguar e udhëtimit.

Dreka
Punoni së paku gjashtë orë në ditë dhe duhet të drekoni 
jashtë vendpunishtes së zakonshme? Ndërmarrja juaj ju 
kompenson me 16 Franga në ditë. 

Rrobet e punës
Ndërmarrja juaj ju furnizon me rroba të punës. Pastrimi 
dhe mirëmbajtja e tyre është çështje e punëmarrësit. 

Dhurata e përvojës së punës 
Bashkëpunëtorët me përvojë mbi 10 vjet, çdo 5 vjet  
marrin nga një dhuratë të përvojës në punë: Një të  
katërtën (çerekun) e pagës mujore. 

Kontributi për koston e zbatimit
KPP synon promovimin e arsimimit të vazhdueshëm të 
punëmarrësve në degën e pastrimit, si dhe përmirësimin  
e kushteve të punës dhe të pagave. Për të arritur këtë,  
ne duhet të financojmë ofertat për trajnime dhe kontrollin  
e ndërmarrjeve. Për këtë ekziston kontributi për koston  
e zbatimit. Kjo përbëhet nga 0,4 përqind e pagës së  
punëmarrësit dhe 0,2 përqind e lartësisë së pagës për 
punëdhënësin. Praktikantët paguajnë 1 frangë në muaj.  
Si anëtar i Unia juve ju kthehet kjo pjesë.

Regjistrimi i kohës  
së punës
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Këto janë risitë
Gjërat më të  
rëndësishme shkurtë

Trajnimi ia vlen 
Komisioni i paritetit (PariKo) i degës së pastrimit në Zvicrën 
gjermane, iu ofron të punësuarve të paarsimuar një trajnim 
të brendshëm. Ky trajnim përfshin 80 mësime dhe është pa 
pagesë. Nëse e kaloni me sukses trajnimin, ju keni të drejtë 
për një pagë më të lartë minimale (shih tabelën). Ju duhet 
ta njihni mjaftueshëm gjuhën gjermane, për të mundur të 
përcillni trajnimin. Edhe këtu ju ndihmon PariKo: Me një kurs 
përgatitor të gjuhës gjermane. Kjo kushton 100 Franga.  
Si  anëtar i Unia juve do t’ju kthehet kjo shumë.

Pastrimi i automjeteve është po ashtu pjesë e KPP
Risi është se pastrimi i automjeteve është pjesë e KPP. 
Punëmarrësit në këtë sektor do të marrin edhe pagat e reja 
minimale, si dhe një rrogë të 13-të.

Përmirësim i shtesave për punën e natës dhe  
të dielave
Të punësuarit në pastrimin e automjeteve dhe të spitaleve 
marrin shtesa të reja:
   10% shtesa në kohë - dhe 15% shtesa në paga, në rast 
të punës së rregullt të natës dhe për pagën minimale 

   Të punësuarit në pastrimin e automjeteve 25% për punën 
gjatë festave dhe të dielave

   Shtesa e re për punën gjatë ditëve festive për mirëmb-
ajtjen e pastrimit është 1,5%

Paga më të larta minimale
Pagat minimale në të gjitha degët e pastrimit janë ngritur 
(shih tabelën «Pagat minimale»).

Për kë vlen KPP?
   Për të gjithë bashkëpunëtorët deri në/përfshirë nivelin 
e parapunëtorit dhe udhëheqësin e objektit në të gjitha 
ndërmarrjet, të cilat bëjnë punë pastrimi dhe kanë më 
shumë se pesë të punësuar. 

   Për ndërmarrjet me më pak se pesë të punësuar, vlejnë 
përcaktimet për pagat  të vitit 2012  

   Për të punësuarit përkohësisht

Të rinjtë që bëjnë punë ndihmëse gjatë pushimeve,  
nuk janë pjesë e KPP.  

Pagat minimale për orë pune

Kategoria* prej 2018 prej 2020
Mirëmbajtje pastrimi I 18.80 19.20
Mirëmbajtje pastrimi II 19.80 20.20
Pastrim special I 20.90 21.50
Pastrim special II 21.90 22.50
Pastrim i spitalit I 19.50 20.00
Pastrim i spitalit II 20.50 21.00
Pastrim i automjeteve I 20.20 20.90
Pastrim i automjeteve II 21.20 21.90
Paga minimale me EBA 22.00 22.00
Paga minimale me EFZ 24.75 24.75

*  Kategoria I: Të punësuarit pa arsimim të pranuar të Komisionit  
të paritetit në degën e pastrimit  
Kategoria II: Të punësuarit me arsimim të pranuar të Komisionit  
të paritetit në degën e pastrimit 
EBA: Certifikata Profesionale Federale 
EFZ: Certifikata e Aftësimit Federal 

Paga juaj e deritanishme është e garantuar
Kategoritë e reja të pagave nuk duhet të qojnë në  
zvogëlimin e pagave. A do të bini në një kategori më të 
ultë të pagave me KPP të re? Ju vazhdoni të keni të  
drejtë në pagën tuaj të deritanishme.

Paga e 13
Të gjithë të punësuarit në degën e pastrimit do të marrin 
një pagë të 13-të.

Orari i punës
Orari normal javor i punës ka maksimalisht 42 orë. Nëse 
bëni orë shtesë të punës, këto duhet t’ua kompensojnë 
më së voni deri më 30 Prill të vitit vijues, ose përndryshe 
ndërmarrja ua paguan orët e tepërta, me një shtesë prej 
25 përqind. 

Pushimet
   5 javë (25 ditë pune) deri në/dhe moshën 20 vjeç
   4 javë (20 ditë pune) prej moshës 21 vjeç
   5 javë (25 ditë pune) prej moshës 50 vjeç  
(me së paku 5 vjet përvojë pune)

Ditët festive
Ditët e paguara të festave janë, 1 Gusht si dhe ditët  
e festave kantonale.

Pushimi i lehonisë
Pas lindjes, pushimi i lehonisë zgjatë 16 javë. Gjatë  
kësaj kohe nënat e marrin një pagë të reduktuar. Kjo është 
80 përqind e pagës së fundit, gjegjësisht e pagës mesa-
tare për gjashtë muajt e fundit. Kush nuk ka të drejtë  
ligjore për pagën e reduktuar për pushimin e lehonisë, 
falë rregullimit sipas KPP megjithatë do të marrë për tetë 
javë 80 përqind të pagës.

Mungesat e paguara
   Vdekja e bashkëshortit/es, babait, nënës apo e fëmijës:  
3 ditë

   Vdekja e motrës/vëllait apo e gjyshërve dhe vjehrrive: 
1 ditë 

   Martesa: 3 ditë
   Lindja e fëmijës: 1 ditë
   Inspektimi ushtarak: 1 ditë
   Ndërrim banese (zhvendosje): 1 ditë në vit
   Bartës/e të funksioneve sindikale të zgjedhur:  
1 ditë në vit

   Më dërgoni një KPP për degën e pastrimit  
për Zvicrën gjermane.

   Unë kam pyetje. Ju lutem më kontaktoni.

   Unë dua të anëtarësohem në Unia.

   Më dërgoni dokumente të tjera për Unia.

Mbiemri

Emri

Adresa

KP/Vendi

Tel. 

E-Maili

Kontrata e Përgjithshme e Punës (KPP) 
e re për degën e pastrimit është në 
fuqi.  
Kjo fletëpalosje ju informon për pagat 
minimale dhe dispozita të tjera,  
për të cilat duhet të informoheni ju  
si punëmarrës. 

Edhe ju keni nevojë  
për një partner në jetën  
profesionale – bëhuni  
anëtar i Unia!

Kontrata e  
Përgjithshme e Punës 
2018 – 2020 
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