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PODSUMOWANIE MINIMALNYCH WARUNKÓW PRACY W PRZEMYŚLE 
TECHNOLOGICZNYM 
 
 

Niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla przedsiębiorstw zagranicznych 
działających w przemyśle technologicznym i ich pracowników 
przyjeżdżających do Finlandii do pracy oraz podlegających ustawie o 
pracownikach delegowanych. Ustawa opiera się na dyrektywie unijnej. 
Istnieją trzy rodzaje pracowników delegowanych: 
 1)  pracownicy zagranicznego podwykonawcy (podwykonawstwo) 
 2)  pracownicy oddelegowani do pracy w filii lub przedsiębiorstwie  
   należących do tej samej grupy kapitałowej (oddelegowanie 
za granicę) 
 3)  pracownicy zagranicznej agencji pracy tymczasowej(pracownicy 
tymczasowi). 
 
Instrukcja może być przydatna również dla zleceniodawców oraz władz 
odpowiadających za nadzorowanie opieki zdrowotnej w miejscu pracy oraz 
BHP. 
 
W instrukcji omówiono główne zasady dotyczące wynagrodzeń, czasu pracy i 
urlopów wypoczynkowych w przemyśle technologicznym. Poprzez 
przestrzeganie udzielonych instrukcji pracodawcy i pracownicy mogą upewnić 
się co do tego, że wynagrodzenia i czas pracy są zgodne z minimalnymi 
wymogami ustawowymi w Finlandii. 
 
Niniejsza instrukcja nie stanowi zbiorowego układu pracy lub jego części. 
Szczegółowe przepisy znajdują się w układzie zbiorowym pracy i 
ustawodawstwie. Linki do układu zbiorowego pracy i najistotniejszych aktów 
prawnych znajdują się na końcu instrukcji. 

 
 
CZAS PRACY 
 

Regularny czas pracy wynosi maksymalnie 8 godzin dziennie i 40 godzin 
tygodniowo. Tydzień pracy rozpoczyna się w poniedziałek.  
 
Istnieje możliwość ustalenia równoważnego czasu pracy –umownie, najlepiej 
w formie pisemnej, określając maksymalny dobowy i tygodniowy wymiar 
czasu pracy. Czas pracy nie może przekraczać 40 godzin w tygodniu w 
okresie 52 tygodni lub w przypadku krótszych stosunków pracy  w trakcie 
trwania stosunku pracy. W zakresie równoważnego systemu czasu pracy 
należy sporządzić grafik godzin pracy (harmonogram czasu pracy), w ramach 
którego czas pracy będzie równoważony. Grafik  godzin pracy zawiera 
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godziny rozpoczęcia i zakończenia regularnego czasu pracy oraz okresy 
odpoczynku.  
 
Równoważny czas pracy umożliwia więc przepracowywanie większej ilości 
godzin w tygodniu, np. w postaci sześciodniowego tygodnia pracy i odbycia 
odpowiednio dłuższego urlopu np. w kraju, kiedy to czas pracy ulega 
zrównoważeniu. Warunkiem jest zawarcie w tym zakresie odpowiednich 
ustaleń, sporządzenie grafiku godzin pracy i prowadzenie ewidencji czasu 
pracy, a także przestrzeganie okresów odpoczynku. 

 
W razie braku zrównoważenia czasu pracy w powyższy sposób z tytułu 
godzin pracy przekraczających regularny wymiar czasu pracy wypłaca się 
dodatek za nadgodziny. Z tytułu godzin pracy ponad dzienny regularny 
wymiar czasu pracy wypłaca się wynagrodzenie podwyższone o 50% za dwie 
pierwsze godziny, a za kolejne godziny pracy o 100%. Z tytułu pracy 
wykonywanej w dzień wolny ponad regularny tygodniowy wymiar czasu pracy 
należy wypłacić wynagrodzenie podwyższone o 50% za pierwszych 8 godzin 
pracy, a następnie za kolejne nadgodziny w ramach tego samego tygodnia 
pracy o 100%. Maksymalna ilość nadgodzin wynosi 250 godzin w roku 
kalendarzowym. 
 
Pracownikom należy zapewnić 11-godzinny nieprzerwany odpoczynek 
dobowy pomiędzy zmianami.  Pracownikom należy zapewnić nieprzerwany 
odpoczynek tygodniowy w wymiarze 35 godzin. Jeśli pracownik pracuje w 
czasie odpoczynku tygodniowego, należy mu wypłacić wynagrodzenie 
podwyższone o 100% oprócz ww. dodatku za nadgodziny lub udzielić mu 
czasu wolnego od pracyw terminie późniejszym.   
 
Następujące dni świąteczne przypadające od poniedziałku do piątku są 
dniami wolnymi od pracy, aw przypadku pracownika wynagradzanego wg 
stawek godzinowych należy z ich tytułu wypłacić wynagrodzenie jak za 8 
godzin pracy: 

– Nowy Rok (1 stycznia) 
– Trzech Króli (6 stycznia) 
– Wielki Piątek 
– Poniedziałek Wielkanocny 
– Święto Pracy (1 maja) 
– Zielone Świątki  
– Wigilia Św. Jana 
– Dzień Niepodległości (6 grudnia) 
– Wigilia, I i II Dzień Bożego Narodzenia (24, 25 i 26 grudnia) 

 
Za pracę wykonywaną w niedziele i święta przysługuje dodatek za pracę w 
niedziele w wysokości 100%.  
 
Pracownikom pracującym 40 godzin w tygodniu przysługuje 100 godzin (12,5 
dnia) wolnego w ciągu roku (tzw. wyrównanie czasu pracy), o ile okres 
zatrudnienia obejmuje cały rok kalendarzowy. Tego czasu wolnego lub dni 
świątecznych przypadających w ciągu tygodnia nie wolno uwzględniać przy 
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równoważeniu regularnego czasu pracy. Za te dni wolne przysługuje 
pracownikowi dodatek wyrównawczy wynoszący 6,3% za każdą godzinę 
przepracowaną w ramach regularnego wymiaru czasu pracy lub 
wynagrodzenie jak za 8 godzin z tytułu odnośnych dni wolnych. W przypadku 
pracownika otrzymującego wynagrodzenie miesięczne dodatek wyrównawczy 
wchodzi w skład wynagrodzenia miesięcznego. 

Pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji czasu pracy 
przepracowywanych godzin. Więcej informacji na temat ewidencji czasu 
pracy: http://www.tyosuojelu.fi/fi/workingtime 

 
WYNAGRODZENIE  
 
 Zgodnie ze zbiorowym układem pracy minimalne wynagrodzenie 

pracownika składa się z części obliczanej według stopnia trudności 
wykonywanej pracy oraz części indywidualnej określanej na podstawie 
kwalifikacji pracownika.  

 
 Część wynikającą z zakresu obowiązków (tabela zawarta w układzie 

zbiorowym) ustala się w oparciu o stopień trudności wykonywanych 
obowiązków.  

  
 Stopień trudności można określić przy pomocy odpowiedniej klasyfikacji. 

Wykonywane obowiązki podlegają sklasyfikowaniu według następujących 
definicji kategorii trudności: 

 I Prace, które wymagają niedużego doświadczenia praktycznego, 
normalnego poziomu odpowiedzialności oraz charakteryzują się zwykłymi 
warunkami roboczymi. 

 II Prace, które wymagają normalnych umiejętności zawodowych i znacznej 
odpowiedzialności za ich przebieg oraz prace wymagające niedużego 
doświadczenia wykonywane w trudnych warunkach. 

 III Prace, które wymagające wszechstronnych i wysokich umiejętności 
zawodowych oraz dużej odpowiedzialności za ich przebieg. Prace 
wymagające wysokich umiejętności zawodowych i znacznej 
odpowiedzialności prowadzone w dość trudnych warunkach. Do tej 
kategorii zalicza się również prace wymagające normalnych umiejętności 
zawodowych oraz dość dużego stopnia odpowiedzialności,wykonywane w 
trudnych warunkach. 

 
 Jeśli zleceniodawca stosuje klasyfikację trudności robót (pracownicy 

tymczasowi), przedsiębiorstwo wynajmujące może zastosować przepisy 
dotyczące klasyfikacji trudności prac stosowane przez zleceniodawcę. 

 
 Indywidualną część wynagrodzenia należy ustalić najpóźniej po czterech 

miesiącach od rozpoczęcia stosunku pracy. Indywidualna część 
wynagrodzenia wynosi co najmniej 3%, a maksymalnie 25% części 
wynagrodzenia wynikającej z poziomu trudności prac. 
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 Wynagrodzenie można określić jako stawkę godzinową lub pensję 
miesięczną. 

 
 Z tytułu pracy zmianowej należy wypłacać dodatki za pracę w godzinach 

wieczornych i nocnych.  
 
 
STOSOWANIE PRZEPISÓW ZBIOROWEGO UKŁADU PRACY W ZAKRESIE 
PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH 
 
 Przepisy zbiorowego układu pracy dotyczące podróży służbowych nie 

obejmują pracowników delegowanych, o ile pracownik oddelegowany nie 
pracuje tymczasowo w innym miejscu pracy na terenie Finlandii.  

 
 
URLOP WYPOCZYNKOWY 

Zgodnie z fińską ustawą o urlopie wypoczynkowym pracownikom 
przysługuje 2 dni (jeśli stosunek pracy trwa krócej niż rok) lub 2,5 dnia 
(jeśli stosunek pracy trwa dłużej niż rok) płatnego urlopu wypoczynkowego 
z tytułu każdego przepracowanego miesiąca kalendarzowego. Urlop 
wypoczynkowy przysługujący do końca marca każdego roku (24 dni lub 
cztery tygodnie) należy przyznać w okresie od maja do września. Do dni 
urlopu wlicza się wszystkie dni oprócz niedziel i świąt. Urlop zimowy 
(część urlopu wykraczająca ponad 24 dni urlopowe) należy wykorzystać w 
okresie od października do kwietnia.  Z pracownikiem można dokonywać 
ustaleń w zakresie przenoszenia urlopów do późniejszego wykorzystania. 

Oprócz wynagrodzenia za urlop wypłaca się świadczenie urlopowe w 
wysokości 50% wynagrodzenia za urlop. Po zakończeniu stosunku pracy 
pracownikowi należy wypłacić ekwiwalent za urlop z tytułu 
niewykorzystanego urlopu.  
 
Więcej informacji na temat urlopu wypoczynkowego na 
stronie: www.tyosuojelu.fi/fi/holidays 
 
 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
 
Pracownicy delegowani podlegają przepisom ustawy o bezpieczeństwie i 
higienie pracy oraz ustawy o opiece zdrowotnej w miejscu pracy. 
Pracodawca jest zobowiązany do wykupienia pracownikom ubezpieczenia 
od wypadków przy pracy.  

 
 
INFORMACJE DODATKOWE 
 
Pełny tekst zbiorowego układu pracy można znaleźć pod adresem: 
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http://www.teknologiateollisuus.fi/fi/tyomarkkina-asiat/tyoehtosopimukset.html 
 
Link do ustawy o pracownikach delegowanych: 
 
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1999/en19991146?search%5Btype%5D=pika&se
arch%5Bpika%5D=posted%20workers 
 
Link do dyrektywy UE o pracownikach delegowanych: 
  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0071:EN:
HTML 
 
Link do ustawy BHP: 
  
http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/2002/en20020738?search%5Btype%5D=pika&se
arch%5Bpika%5D=health%20and%20safety 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0071:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0071:EN:HTML

