Stawki wynagrodzenia godzinowego obowiązujące
w odniesieniu do pracowników transportu drogowego
Krajowe porozumienie zbiorowe pracowników transportu drogowego i pokrewnych usług transportowych

PRACOWNICY PRZEWOŻĄY TOWARY
Porozumienie z dnia 23 października 2020 (rozszerzone) oraz dekret nr 2020-1598 z dnia 16 grudnia 2020 dotyczący podwyżki
gwarantowanej płacy minimalnej
Bazowe stawki godzinowe w euro

Grupa

Współczynnik

Stawka godzinowa

Kierowca pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

118M

10,25 €

4

Kierowca pojazdu ciężarowego o masie ponad 3,5 tony oraz o
dopuszczalnej masie całkowitej do 11 ton

120M

10,25 €

5

Kierowca pojazdu ciężarowego o masie ponad 11 ton oraz o
dopuszczalnej masie całkowitej do 19 ton

128M

10,25 €

6

Kierowca pojazdu ciężarowego o masie ponad 19 ton

138M

10,25 €

7

Wysoko kwalifikowany kierowca pojazdów ciężarowych

150M

10,49 €

3 bis

Zgodnie z krajowym układem zbiorowym, kwoty podane w powyższej tabeli zostają zwiększone w odpowiednim
przypadku o:
- 10,50 €: praca w dzień świąteczny oraz praca w niedzielę (mniej niż 3 godziny);
- 24,43 €: praca w dzień świąteczny oraz praca w niedzielę (więcej niż 3 godziny).
PRACOWNICY PRZEWOŻĄCY OSOBY
Aneks nr 113 z dnia 3 marca 2020 (rozszerzony)
Bazowe stawki godzinowe w euro

Grupa

Współczynnik

Stawka godzinowa

8

Kierowca autokaru – Pracownik odpowiedzialny za kierowanie
autokarem; pomaga pracownikowi urzędu pocztowego w
obsłudze przewożonych paczek i worków pocztowych

138V

10,7171 €

9

Kierowca – konduktor autokaru – Pracownik odpowiedzialny za
kierowanie autokarem oraz za inkasowanie opłat należnych od
podróżnych, za bagaże i przesyłki

140V

10,7954 €

Kierowca autokaru turystycznego – Pracownik, który przez co
najmniej dwa lata pracował jako kierowca autokaru i spełnia
wszystkie warunki określone dla zawodów nr 8 lub 9

145V

11,0187 €

Kierowca autokaru turystycznego wysokiej gamy – Pracownik
odpowiedzialny zazwyczaj za kierowanie luksusowym autokarem
zawierającym co najmniej 32 fotele; pracuje jako kierowca długich
wycieczek objazdowych, to znaczy trwających co najmniej 5 dni

150V

11,2865 €

9 bis

10

Zgodnie z krajowym układem zbiorowym, kwoty podane w powyższej tabeli zostają zwiększone w odpowiednim
przypadku o:
- 14,58 €: praca w dzień świąteczny oraz praca w niedzielę (mniej niż 3 godziny);
-29,15 €: praca w dzień świąteczny oraz praca w niedzielę (więcej niż 3 godziny).
Krajowy układ zbiorowy przewiduje podwyższenie gwarantowanych układem wynagrodzeń, w oparciu o poniższe
warunki, dla pracowników pracujących w charakterze kierowców w transporcie towarów i osób: + 2%, + 4%, + 6% oraz
+ 8% po - odpowiednio - 2, 5, 10 oraz 15 latach obecności w przedsiębiorstwie.
Szczegółowa klasyfikacja zawodów z podziałem na grupy, umożliwiająca zorientowanie się, do którego
współczynnika powinien zostać przypisany dany pracownik w okresie oddelegowania do pracy we Francji, jest
dostępna na stronie internetowej légifrance pod następującymi linkami:
Dla transportu towarów:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCCArticle.do;jsessionid=CC5C9B2EAAF45D0F055D936D643953C3.tplgfr42s_2?
idArticle=KALIARTI000031833792&cidTexte=KALITEXT000005678897&dateTexte=29981231&categorieLien=id
Dla transportu drogowego osób:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCCArticle.do;jsessionid=3E45D0DF08E79A0F1CB6D629D189D84F.tplgfr25s_3?
idArticle=KALIARTI000035010896&cidTexte=KALITEXT000005678897&dateTexte=29981231&categorieLien=id

