
Informacja o warunkach zatrudnienia w sektorze 
Infrastruktury Drogowej i Instalacyjnej  

(Väg och Anläggning) w 2019 r.

Broszura ta skierowana jest do osób, które wykonuj̧ aą prace budowlane i utrzyma-

niowe w sektorze infrastruktury drogowej, kolejowej i instalacyjnej w Szwecji.

Przedsiębiorstwo, w którym pracujesz, podpisało porozumienie ze związ-

kiem zawodowym Seko w sprawie warunków pracy zatrudnionych 

pracowników. Oznacza to, że Twój pracodawca musi przestrzegać po-

stanowień umowy oraz że postanowienia te dotyczą Ciebie. Poniżej 

opisujemy pokrótce najważniejsze postanowienia umowy.

POLSKA



Umowa o pracę
Istnieje kilka różnych rodzajów umów o pracę:
n	 Umowa na czas nieokreślony to podstawowa forma zatrudnienia. Oznacza ona za-

trudnienie na stałe. Stosunek pracy trwa do chwili wypowiedzenia umowy przez Cie-
bie lub Twojego pracodawcę. Jeśli chcesz wypowiedzieć umowę o pracę na czas nie-
określony, obowiązuje Cię miesięczny okres wypowiedzenia. Jeśli to pracodawca za-
mierza wypowiedzieć umowę, musi to zrobić co najmniej z jednomiesięcznym wypo-
wiedzeniem. W przypadku gdy pracownik był zatrudniony w danej firmie przez okres 
dłuższy od dwóch lat, okres wypowiedzenia jest dłuższy.

n	 Umowa na czas określony oznacza, że pracownik zatrudniony jest na określony 
czas. Ta forma zatrudnienia musi być potwierdzona poprzez pisemną umowę zawar-
tą między firmą i pracownikiem.

n	 Umowa o pracę sezonową oznacza, że pracownik jest zatrudniony do pracy w danym 
sezonie. Ta forma zatrudnienia musi być potwierdzona za pomocą pisemnej umowy 
zawartej między firmą i pracownikiem.

n	 Umowa na okres próbny oznacza, że pracownik zatrudniony jest na okres próbny. 
W okresie tym zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą sprawdzić, czy wzajemnie 
sobie odpowiadają. Umowa na okres próbny może trwać maksymalnie sześć miesięcy. 
Jeśli stosunek pracy nie został zakończony po upływie tych sześciu miesięcy, umowa 
automatycznie staje się umową o pracę na czas nieokreślony. Pracownik może w każ-
dej chwili zakończyć zatrudnienie na okres próbny.

W terminie jednego miesiąca od rozpoczęcia stosunku pracy pracodawca musi przekazać 
pracownikowi pisemne potwierdzenie zatrudnienia, w którym określone będą warunki 
zatrudnienia. Potwierdzenie to musi zawierać następujące informacje: nazwa i adres pra-
codawcy, imię i nazwisko oraz adres pracownika, zakres obowiązków oraz nazwa stano-
wiska, forma zatrudnienia, wysokość wynagrodzenia, długość płatnego urlopu, dzienny 
i tygodniowy wymiar czasu pracy, określenie umowy zbiorowej mającej zastosowanie.

 



Wynagrodzenie
W Szwecji nie istnieje przepis ogólny ustalający minimalne wynagrodzenie za pracę. Wy-
sokość minimalnego wynagrodzenia ustalana jest w umowach zbiorowych między pra-
codawcami i związkami zawodowymi. Zgodnie z umową, pracownik wykwalifikowany 
pracujący w sektorze infrastruktury drogowej musi zarabiać co najmniej 163,50 koron 
na godzinę lub 28 444 koron miesięcznie. Jest to minimalne wynagrodzenie, jakie pra-
codawca może zaoferować. Wynagrodzenie może być wyższe.

Pracownik może otrzymywać wynagrodzenie miesięczne lub według stawki godzinowej.
n	 Wynagrodzenie miesięczne – oznacza, że pracownik otrzymuje wynagrodzenie w 

stałej, miesięcznej kwocie. W przypadku wykonywania pracy w godzinach nadlicz-
bowych, w nocy lub w dni świąteczne pracownik ma prawo do dodatku. Aby przeli-
czyć wynagrodzenie miesięczne na stawkę godzinową, należy podzielić kwotę wyna-
grodzenia miesięcznego przez 174.

n	 Wynagrodzenie godzinowe oznacza, że miesięczne wynagrodzenie zależy od liczby 
godzin przepracowanych w miesiącu. Normalny, tygodniowy wymiar czasu pracy w 
tygodniu, w którym nie ma dni świątecznych, wynosi 40 godzin. Masz także prawo 
do wynagrodzenia za dzień świąteczny przypadający w dniu roboczym, na przykład 
za święto Midsommar, które zawsze wypada w piątek. Wynagrodzenie przysługują-
ce za taki dzień świąteczny to 8 godzin x 163,50 koron.

Godziny nadliczbowe występują w sytuacji, gdy pracujesz dłużej, niż wynosi Twój nor-
malny 8-godzinny dzienny wymiar czasu pracy. Nie musisz pracować w godzinach nadlicz-
bowych – masz prawo odmówić wykonywania pracy w nadgodzinach. Jeśli jednak pra-
cujesz w godzinach nadliczbowych, należy Ci się dodatek do wynagrodzenia. Dodatek za 
pracę w godzinach nadliczbowych od poniedziałku do piątku do godz. 19.00 wynosi 64% 
normalnej stawki godzinowej. W przypadku pracy w sobotę, niedzielę i dni świąteczne 
dodatek wynosi 126% normalnej stawki godzinowej. Stawki te nie są dowolne, zostały 
one określone w umowie. Godziny nadliczbowe można wymienić na płatne dni urlopu.

Dodatek za niewygodny czas pracy (praca w nocy, w dni wolne od pracy) przysłu-
guje w następujących wysokościach:
n	 29% normalnej stawki godzinowej za pracę od poniedziałku do czwartku w godzinach 

05.00-06.00 i 17.30-22.00 oraz w piątek w godzinach 17.30-19.00.
n	 63% normalnej stawki godzinowej za pracę od poniedziałku do czwartku w godzinach 

od 22.00 do 05.00 następnego dnia.
n	 113% normalnej stawki godzinowej za pracę od piątku od godz. 19.00 do poniedział-

ku do godz. 05.00.
n	 113% normalnej stawki godzinowej za pracę w czasie od zakończenia normalnego dnia 

pracy przed dniem świątecznym do godz. 05.00 następującego po nim dnia robocze-
go.

We wszystkich dodatków m.in. odszkodowania za urlop.



W przypadku choroby o fakcie tym należy bezwzględnie poinformować pracodaw-
cę. Pracodawca ma obowiązek wypłaty wynagrodzenia za czas choroby. Pierwszy dzień 
choroby to tak zwany okres karencji, za który nie otrzymujesz wynagrodzenia. Za każdy 
kolejny dzień, od 2 do 14 dnia choroby, przysługuje Ci wynagrodzenie wynoszące 80% 
normalnego wynagrodzenia. W przypadku choroby trwającej dłużej niż siedem dni wy-
magane jest zaświadczenie lekarskie. W przypadku choroby trwającej dłużej niż dwa ty-
godnie pracodawca ma obowiązek zgłoszenia choroby pracownika do Kasy Ubezpieczeń.

Specyfikacja wynagrodzenia to dokument, który pracodawca obowiązkowo przeka-
zuje pracownikowi przy każdej wypłacie wynagrodzenia. Musi ona zawierać zestawienie 
wszystkich wypłaconych dodatków i świadczeń oraz informację o potrąconym podatku.

Zwrot kosztów dojazdu do pracy własnym samochodem z domu do miejsca pracy 
w wysokości 18,50 koron za 1 milę (10 km). W przypadku korzystania z autobusu lub po-
ciągu dopłata wynosi 1/20 ceny biletu miesięcznego za jeden dzień roboczy.

Urlop wypoczynkowy – okresem rozliczeniowym jest okres od 1 kwietnia do 31 mar-
ca. W tym okresie pracownikowi przysługuje 25 dni płatnego urlopu wypoczynkowego. 
W przypadku gdy otrzymujesz wynagrodzenie miesięczne, poza normalnym wynagro-
dzenie przysługuje Ci dodatek urlopowy w wysokości 0,8% miesięcznego wynagrodze-
nia za każdy dzień urlopu. W przypadku wynagrodzenia godzinowego dodatek urlopo-
wy wynosi 13% wynagrodzenia wypłaconego w okresie rozliczeniowym.

Skrócony czas pracy: W okresie od 1 czerwca 2018 r. do 31 marca 2019 r. pracow-
nik wypracowuje godziny, które w razie potrzeby później może wykorzystać w formie 
skróconego czasu pracy, za który otrzymuje wynagrodzenie. Obecnie wymiar skróco-
nego czasu pracy wynosi 34 godziny. W przypadku gdy nie zdecydujesz się na wykorzy-
stanie płatnych godzin wolnych, pracodawca musi wypłacić Ci ekwiwalent w formie do-
datku do wynagrodzenia.

Pamiętaj
n	 Nikt nie może otrzymywać niższego wynagrodzenia, niż wynika to z postanowień 

umowy.
n	 W przypadku pytań związanych z zatrudnieniem lub wynagrodzeniem, możesz skon-

taktować się z Seko.
n	 W przypadku otrzymania wypowiedzenia lub odesłania do domu z powodu braku 

pracy, niezwłocznie skontaktuj się z nami.
n	 Jako członek Seko jesteś objęty korzystnym ubezpieczeniem w czasie wolnym od pra-

cy, a w przypadku gdy pracujesz w firmie, która zawarła umowę zbiorową, jesteś chro-
niony w czasie pracy – Zostań członkiem Seko – www.seko.se

Dane kontaktowe do Seko
n	 Seko Obsługa Członkowska 0770-45 79 00 sekodirekt@seko.se


