
Najważniejsze  
informacje w skrócie

Zbiorowy układ pracy 
dla branży sprzątającej 
2018 – 2020
Lepsze warunki pracy dla zatrudnionych 
w Szwajcarii niemieckojęzycznej  

Czym jest Unia?
Licząca prawie 200 000 członków Unia jest największym 
związkiem zawodowym w Szwajcarii. Podpisuje zbiorowe 
układy pracy, dzięki którym pracownicy otrzymują uczciwe 
pensje, dobre warunki pracy i świadczenia socjalne.  
Ponadto, ofe rujemy naszym członkom szeroką gamę usług:  
doradzamy w sprawach kształcenia zawodowego, poma  gamy 
w razie problemów w miejscu pracy, w razie bezrobocia,  
reprezentujemy ich wobec pracodawców, ubezpieczycieli  
socjalnych czy przed sądami. Unia działa we wszystkich  
regionach Szwajcarii, posiada rozbudowaną strukturę, dobre 
kontakty i kompetentnych doradców. 

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

  Kontakty do Unii w Twoim  Regionie:
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

Kontrolujcie Państwo swój czas pracy
Elektronicznie lub na papierze – kontrolujcie Państwo swój 
dzienny czas pracy. Zakład pracy jest zobowiązany do reje-
stracji następujących elementów:

   miejsce pracy lub objektu
   początek i koniec pracy (ewentualnie czas podróży)
   niepłatne przerwy

Macie Państwo prawo do wglądu do ewidencji czasu pracy. 
Podpisujcie jedynie wtedy gdy są zgodne z prawdą!

Jeżeli zapisy nie są prowadzone lub prowadzone nieprawi-
dłowo to notujcie Państwo sami i zgłoście się do Unii.
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Pensja w czasie choroby
Pracujecie Państwo przynajmniej 12,5 godzin w tygodniu? 
To znaczy, że jesteście ubezpieczeni od utraty pensji w 
czasie choroby. Dniówka chorobowa wynosi 80 procent 
ostatnio wypłaconej pensji bądź średnią ostatnich sze-
ściu miesięcy. Wypłata chorobowa przysługuje od 3 dnia 
do maksymalnie 730 dni. 

Pracujecie Państwo mniej niż 12,5 godzin w tygodniu?  
W takim przypadku w pierwszym roku ztrudnienia, w trak-
cie choroby otrzymacie wypłatę przez trzy tygodnie. Wraz 
z upływem lat czas wypłaty będzie się wydłużał. Okres 
jest regulowany kantonalnie. Informacje można uzyskać 
w regionalnych biurach Unii.

Dojazd do pracy
Jeżeli dojeżdżacie Państwo z miejsca pracy do klienta,  
liczy się to jako płatna podróż (czas pracy plus koszty po-
dróży). Zakład pracy zwróci za czas podróży i koszty pra-
cy poza miejscem pracy. Liczyć się będzie podróż od 
miej sca pracy lub siedziby firmy do klienta. Dojazd z miej-
sca zamieszkania do zwykłego miejsca pracy nie liczy się 
jako płatna podróż. 

Obiad
Pracujecie Państwo sześć godzin dziennie i musicie spo-
żywać obiad poza zwykłym miejscem pracy? Zakład pracy 
musi zwrócić Państwu 16 Franków dziennie.

Ubranie do pracy
Zakład pracy zapewnia Państwu ubranie robocze. Pranie  
i cerowanie to obowiązek pracownika.

Upominek za wysługę lat
Osoby ztrudnione ponad dziesięć lat otrzymają co pięć lat 
upominek wysokości jednej czwartej pensji miesięcznej. 

Dodatek egzekucyjny
GAV przewiduje wspieranie szkoleń w branży sprzątającej  
i poprawę warunków płac i pracy. Aby było to możliwe,  
potrzebne są środki na szkolenia i kontrole w firmach.  
Do tego służy dodatek egzekucyjny. Wynosi on 0,4 procent 
pensji od pracobiorców i 0,2 procent sumy pensji od praco-
dawców. Uczący się płacą 1 Franka miesięcznie. Członko-
wie Unii otrzymują zwrot tego dodatku.

Ewidencja czasu pracy
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Wykształcenie opłaca się
Komisja Wspólna (PariKo) branży sprzątającej w Szwajcarii  
niemieckojęzycznej oferuje niewykształconym pracownikom 
wewnętrzne szkolenie. Obejmuje ono 80 lekcji i jest bez-
płatne. Kto ukończy szkolenie ma prawo do wyższego wyna-
grodzenia minimalnego (patrz tabelka). Wymagana jest  
odpowiednia znajomość języka niemieckiego by zrozumieć 
prowadzących kurs. Również w tym aspekcie można liczyć 
na wsparcie Komisji Wspólnej, która organizuje przygoto-
wawczy kurs języka niemieckiego. Koszt kursu wynosi  
100 Franków. Członkowie Unii otrzymają zwrot kosztów. 

Czyszczenie samochodów również podlega pod GAV
Nowością jest objęcie obowiązywaniem GAV czyszczenia  
samochodów. Osoby zatrudnione w tej branży otrzymaja  
wynagrodzenie minimalne i 13 pensję.

Lepsze dodatki nocne i niedzielne
Zatrudnieni w branży czyszczenia samochodów i sprzątający 
w szpitalach otrzymają nowe dodatki:
   10% czasu i 15% dodatku do pensji przy regularnej pracy 
nocnej na płacy minimalnej

   Zatrudnieni przy czyszczeniu samochodów 25% za pracę  
w dni wolne i niedziele

   Dodatek za pracę w dni wolne w sprzątaniu konserwacyj-
nym

Wyższe płace minimalne
Płace minimalne wzrosną we wszystkich rodzajach prac 
branży sprzątającej (patrz tabelka «Płace minimalne»)

Kogo dotyczy GAV?
   Dla wszystkich zatrudnionych aż do poziomu kierującego 
pracami sprzątającymi w firmach zatrudniających więcej 
niż pięć osób

   W firmach zatrudniających mniej niż pięć osób obowiązu-
ją przepisy płacowe z 2012 r.

   Dla osób zatrudnionych czasowo

Młodociani zatrudnieni w czasie wakacji nie są objęci  GAV 

Płace minimalne za godzinę

Kategoria*  od 2018 od 2020
Sprzątanie konserwujące I 18.80 19.20
Sprzątanie konserwujące II 19.80 20.20
Sprzątanie specjalne I 20.90 21.50
Sprzątanie specjalne II 21.90 22.50
Sprzątanie szpitalne I 19.50 20.00
Sprzątanie szpitalne II 20.50 21.00
Czyszczenie samochodów I 20.20 20.90
Czyszczenie samochodów II 21.20 21.90
Pensja minimalna z EBA 22.00 22.00
Pensja minimalna z EFZ 24.75 24.75

*  Kategoria I: zatrudnieni bez uznanego szkolenia Komisji Wspólnej 
branży sprzątającej 
Kategoria II: zatrudnieni z uznanym szkoleniem Komisji Wspólnej 
branży sprzątającej 
EBA – federalne zaświadczenie pracy 
EFZ – federalne świadectwo umiejętnośći 

Dotychczasowa pensja jest gwarantowana
Nowe kategorie płacowe nie mogą prowadzić do obniżenia 
pensji. Jeżeli według nowego GAV traficie Państwo do  
niższej kategorii płacowej i tak macie prawo do zachowania 
dotychczasowego wynagrodzenia. 

13 pensja
Wszystkie zatrudnione osoby otrzymają 13 pensję

Czas pracy
Normalny, tygodniowy czas pracy wynosi maksymalnie  
42 godziny. Jeżeli pracują Państwo w ramach nadgodzin to 
musicie otrzymać rekompensatę do 30 kwietnia następne-
go roku albo otrzymać dodatek godzinowy wysokości  
25 procent.

Urlop
   5 tygodni (25 dni pracy) do 20 roku życia włącznie
   4 tygodnie (20 dni pracy) od 21 roku życia
   5 tygodni (25 dni pracy) od 50 roku życia  
(przynajmnei 5 lat pracy).

Dni wolne 
Płatne dni wolne to 1 sierpnia oraz osiem kantonalnych 
dni wolnych.

Urlop macieżynski
Od porodu urlop macieżyński wynosi 16 tygodni. Matki  
otrzymują w tym czasie wypłatę zastępującą pensję.  
Wynosi ona 80 procent ostatnio wypłaconej pensji bądź 
średnią ostatnich sześciu miesięcy. Kto nie ma ustawo-
wego prawa do wypłat zastępczych w czasie urlopu  
macierzyńskiego, otrzyma dzięki GAV przez osiem tygodni 
80 procent wynagrodzenia.

Płatne nieobecności
   Śmierć współmałżonka, ojca, matki lub dziecka:  
3 dni

   Śmierć rodzeństwa lub teściów: 1 dzień
   Własny ślub: 3 dni
   Narodziny własnego dziecka: 1 dzień
   Inspekcja wojskowa: 1 dzień
   Przeprowadzka: 1 dzień w roku
   Wybrani przedstawiciele związków zawodowych:  
1 dzień w roku

   Proszę o przesłanie GAV dla branży sprzątającej  
w Szwajcarii niemieckojęzycznej.

   Mam pytania. Proszę o kontakt.

   Chcę wstapić do Unii.

   Proszę o materiały informacyjne o Unii.

Nawisko 

Imię

Adres

Kod/miejscowość

Tel.

E-mail

Nowy układ zbiorowy (GAV) dla branży 
sprzątającej już obowiązuje.  
Niniejsza ulotka zawiera informacje 
na temat nowych płac minimalnych  
i innych postanowieniach, które po-
winni znać zatrudnieni. 

Państwo również potrzebuje-
cie silnych partnerów w  
życiu zawodowym – wstąpcie 
do Unii!

Zbiorowy układ pracy 
2018 – 2020 
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