Stawki wynagrodzenia godzinowego obowiązujące
w odniesieniu do pracowników transportu drogowego
Krajowe porozumienie zbiorowe pracowników transportu drogowego i pokrewnych usług
transportowych
PERSONEL PRZEWOZU TOWARÓW
Porozum ie nie z dnia 7 Kw ie cie ń 2017 r.

Grupa
3 bis

4

5

6
7

Podstawowa stawka godzinowa w Euro,
Współczynnik
Kierowcy pojazdów o
dopuszczalnej masie całkowitej
118M
do 3,5 tony
Kierowcy pojazdów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej
120M
od 3,5 do 11 ton

Kierowcy pojazdów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej
od 11 do 19 ton
Kierowcy pojazdów ciężarowych
o dopuszczalnej masie całkowitej
przekraczającej 19 ton
Wysoce wykwalifikowani
kierowcy pojazdów ciężarowych

Stawka godzinowa
9,77 €

9,77 €

128M

9,80 €

138M

9,82 €

150M

10,06 €

Zgodnie z post anowieniami obowiązującego krajowego porozumienia zbiorowego, kwot y określone w powyżej t abeli są powiększane o:
– 3 % w przypadku pracowników posiadających kwalifikacje mechanika lub inkasent a;
– 13,89 € lub 27,77 € w przypadku dni wolnych od pracy;
– 13,89 € lub 27,77 € w przypadku pracy w niedzielę;
PERSONEL PRZEWOZU PASAŻERÓW
Aneks 108 z dnia 18 Kw iecie ń 2017 r.

Grupa

8

9

9 bis

10

Podstawowa stawka godzinowa w Euro
Współczynnik
Kierowca autobusu. - Pracownik
odpowiedzialny za prowadzenie
autobusu; pomaga
138V
konduktorowi, także w zakresie
obsługi przewożonych przesyłek
pocztowych
Kierowca autobusu pełniący
także obowiązki konduktora. Pracownik odpowiedzialny za
140V
prowadzenie autobusu oraz
pobieranie opłat za przewód
pasażerów, bagażu i przesyłek

Kierowca autokaru
turystycznego. - Pracownik
dysponujący co najmniej
dwuletnim doświadczeniem w
zakresie prowadzenia autokaru i
spełniający wszystkie wymogi
dotyczące stanowisk pracy nr 8
lub 9
Kierowca dużego autokaru
turystycznego. - Pracownik
odpowiedzialny za prowadzenie
luksusowego autokaru liczącego
co najmniej 32 fotele, pracujący
na długich trasach
turystycznych, czyli liczących co
najmniej 5 dni.

Stawka godzinowa

10,2089 €

10,2834 €

145V

10,4961 €

150V

10,7512 €

Zgodnie z post anowieniami obowiązującego krajowego porozumienia zbiorowego, kwot y określone w powyżej t abeli są powiększane o:
– 3 % w przypadku pracowników posiadających kwalifikacje mechanika lub inkasent a;
– 13,89 € lub 27,77 € w przypadku dni wolnych od pracy;
– 13,89 € lub 27,77 € w przypadku pracy w niedzielę;

Szczegółowa klasyfikacja stanowisk pracy wg grup, umożliwiająca określenie
współczynnika obowiązującego w odniesieniu do pracownika w okresie jego
oddelegowania do Francji jest dostępna na witrynie internetowej legifrance pod
następującymi adresami:
Transport drogowy towarów:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCCArticle.do;jsessionid=556C0CFD0C4B7A069F7CB8FC38
C5E904.tpdjo16v_2?
idArticle=KALIARTI000005849453&cidTexte=KALITEXT000005678897&dateTexte=20051212&cat
egorieLien=id
Transport drogowy osób:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCCArticle.do;jsessionid=39B3F52891FDBCF05DBB504D8C
19CAB5.tpdjo01v_3?
idArticle=KALIARTI000005849460&cidTexte=KALITEXT000005678897&dateTexte=29990101&cat
egorieLien=id

