
                                       
 

   

Ostateczna oferta organizacji pracodawców dotycząca Układu Zbiorowego Pracy dla 
Ogrodnictwa Szklarniowego (Cao Glastuinbouw) 

 
Organizacje pracodawców zaangażowane w Układ Zbiorowy Pracy dla Ogrodnictwa 
Szklarniowego, a mianowicie Glastuinbouw Nederland, Plantum i LTO Nederland niniejszym 
przedkładają organizacjom pracowniczym zaangażowanym w Układ Zbiorowy Pracy dla 
Ogrodnictwa Szklarniowego, tj. CNV Vakmensen i FNV, ostateczną ofertę w celu zawarcia 
układu zbiorowego pracy (hol. CAO) na okres od 1 stycznia 2020 r. do 1 stycznia 2023 r.  
 
Ostateczna oferta dotyczy następujących podwyżek wynagrodzeń dla pracowników: 
 
Z dniem 1 stycznia 2022 r.  3% 
Z dniem 1 października 2022 r. 2,5% 
Jednorazowe świadczenie w kwocie 500, = euro zostanie przyznane w dniu 1 stycznia 2022 
r. na podstawie zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy dla pracowników 
zatrudnionych w dniu 1 stycznia 2021 r. i nadal zatrudnionych w dniu 1 stycznia 2022 r. W 
przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin oraz pracowników o 
zmiennym harmonogramie pracy świadczenie obowiązuje proporcjonalnie. Wypłata nastąpi 
wraz z pierwszą wypłatą wynagrodzenia po zawarciu porozumienia w sprawie układu 
zbiorowego pracy (dalej: CAO). 
 
1) Roczny Model Godzinowy 

a) W CAO wyraźnie zapisane zostanie, że Roczny Model Godzinowy (hol. Jaar Uren 
Model = JUM) również zastosowany może być w odniesieniu do pracowników 
tymczasowych, o ile spełnione zostaną wszystkie warunki ramowe JUM wymienione 
w niniejszym CAO.  

b) Zastosowanie JUM może wejść w życie od 1-szego dnia miesiąca i zostanie nie 
później niż 1 miesiąc wcześniej podane pisemnie przez pracodawcę do wiadomości 
pracowników.  

c) Z chwilą rozpoczęcia zatrudnienia może od razu zostać zastosowany JUM, jeśli 
zostało to uzgodnione na piśmie w umowie.  

d) Nazwa JUM zostanie zmieniona na harmonogram plus/minus. 
2) Artykuł 31 i 32, dodatki zostaną dostosowywane zgodnie z załączonym modelem 

(załącznik 1). Dodatki te mają zastosowanie w Rocznym Modelu Godzinowym i 
standardowym harmonogramie. Skreśla się art. 22. 

3) Artykuł 19 ust. 9, 10 i 11 nie zostanie zmieniony. Dodaje się, że pracownik może 
wnioskować o pracę w zerowym wymiarze godzin przez okres dłuższy niż 4 tygodnie. 

4) Okres przedawnienia 
a) Okres przedawnienia ustawowych godziny urlopowych zostanie skrócony do 2 lat, 

pod warunkiem, że w odniesieniu do istniejących sald będzie nadal obowiązywał 
okres przedawnienia 5 lat, że prowadzony będzie system administracyjny 
przejrzysty dla pracownika, w którym wyraźnie pokazane będą różne rodzaje 
urlopów i że widoczne będzie, że dni urlopowe, które wygasają jako pierwsze 
również w pierwszej kolejności są wykorzystane. 

b) Jeśli pracodawca odrzuci wniosek o urlop, to nie obowiązuje w stosunku do tych dni 
2-letni okres przedawnienia.  



                                       
 

   

c) W przypadku sporów dotyczących przedawnienia dni urlopowych i konsekwencji w 
stosunku do okresu przedawnienia, ciężar dowodu spoczywa na pracodawcy.  

5) Ustalenia dotyczące limitu umów o pracę na czas określony (hol. ketenbepaling) 
pozostają takie same, jak w CAO, które obowiązywało od 1-7-2018 do 1-1-2020. Nie 
jest to zmiana, ale warto to odnotować.  

6) Godzina rozpoczęcia zmiany może zostać przesunięta bez dodatkowego wynagrodzenia 
na późniejszą godzinę w tym samym dniu roboczym. Pracownik nie może być 
zobowiązany do kontynuowania pracy po upływie czasu zakończenia pierwotnego 
wezwania/zmiany. Pracownik musi zostać o tym poinformowany z wyprzedzeniem i nie 
dotyczy to więc sytuacji, gdy pracownik już udał się do pracy. 

7) W przypadku uczniów, studentów i pracowników wakacyjnych, zgodnie z art. 12 CAO 
2018/2019, nie obowiązuje oferta umowy na czas nieokreślony i obowiązek płatniczy w 
przypadku odwołania wykonanego wezwania, ale z drugiej strony oni mogą również 
odwołać bez konsekwencji.  

8) Po 12 miesiącach faktycznego wykonywania pracy pracodawca musi zaoferować umowę 
o stałym rocznym wymiarze godzin obliczonym na podstawie ostatnich 12 miesięcy 
kalendarzowych i o maksimum 38 godzin.  

9) Dołączony zostanie tekst o przestoju spowodowanym warunkami atmosferycznymi. 
Dalsze rozpracowanie tego, co oznacza przestój spowodowany warunkami 
atmosferycznymi zostanie omówione i zawarte w CAO.  

10) Jeśli przy zakończeniu umowy o pracę na wniosek pracownika nie dotrzyma on okresu 
wypowiedzenia, to w wyniku zastosowania Rocznego Modelu Godzinowego mogą zostać 
rozliczone godziny minusowe z salda godzin urlopowych do zapłaty lub z salda wypłaty. 
Godziny plusowe zostaną w tym przypadku wypłacane w wysokości 100%. 

11) Wiek, do którego stosuje się obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych wynosi od 
dnia 31 grudnia 2022 r. 58 lat.  

12) Specjalne postanowienia dotyczące skali płac: 
W art. 34 ust. 3: "przez przynajmniej 900 godzin" zostanie zmienione na: "co najmniej 
1000 godzin". 

13) Nagrody jubileuszowe:  
W art. 38 skreśla się ustęp "licząc od 21 roku życia". Dodaje się, co następuje: "Lata 
wysługi umów uczniów i studentów nie są wliczane do liczby lat wysługi". 

14) Zwrot kosztów dojazdu do pracy 
Skreśla się art. 36 ust. 1, 2 i 5. Zastępuje go następujący przepis: "Za odległość 
pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem pracy wynoszącą od 10 do 26 
kilometrów, pracownik otrzymuje nieopodatkowany zwrot kosztów podróży w kwocie 
€0,19 za każdy przejechany kilometr. Jeżeli odległość od miejsca pracy wynosi więcej 
niż 26 km, to pracownik otrzymuje maksymalny zwrot, który obowiązuje dla odległości 
26 km.  

15) Skala płac:  
Skala płac A (art. 34 ust. 2b) przestanie obowiązywać z dniem 1 lipca 2022 r. 
Pracowników zaszeregowanych do grupy płac A zaszereguje się w obowiązującej grupie 
stanowisk w grupie płac B (art. 34 ust. 2a). Obowiązujący stopień wynagrodzenia dla 
pracownika, który zostaje zaszeregowany do grupy stanowisk w skali płac B, jest taki 
sam lub obok wyższej kwoty w porównaniu z wynagrodzeniem w skali płac A.  
Jeżeli maksymalne wynagrodzenie w grupie stanowisk w skali płac B jest niższe od 
aktualnego wynagrodzenia w skali płac A, to pracownik otrzymuje dodatek osobisty 



                                       
 

   

(hol. persoonlijke toeslag =PT) w wysokości różnicy między aktualnym wynagrodzeniem 
zgodnie ze skalą płac A, a nowym wynagrodzeniem w skali płac B. W stosunku do tego 
dodatku PT nie obowiązują podwyżki wynagrodzenia. 
Jeśli w przyszłości pracownik zostanie zaszeregowany do grupy stanowisk z wyższym 
wynagrodzeniem, to wtedy dodatek PT zostanie zmniejszony o różnicę pomiędzy 
nowym wynagrodzeniem przynależnym do nowej grupy stanowisk, a starym 
wynagrodzeniem ze starej skali płac. 

16) Pracownicy sektorowi zostaną zapytani, czy chcą kontynuować CAO PAWW (PAWW to 
skrót od Private Aanvulling WW czyli Prywatny Uzupełniający Zasiłek Dla 
Bezrobotnych). Wyniki tych konsultacji zostaną przekazane partnerom społecznym i w 
razie potrzeby omówione. 

 
17) Częścią składową niniejszej oferty końcowej są następujące uzgodnienia protokolarne: 

 
Pierwsze uzgodnienie protokolarne brzmi następująco: "Kiedy rząd zaoferuje sektorom 
możliwość w ramach ustaleń CAO opracowania niskiej stawki WW 
(WW=Werkloosheidswet = Ustawa o bezrobociu ) dla prac sezonowych, to CNV 
Vakmensen i FNV będą konstruktywnie współpracować tak, aby w CAO ujęto, jakie 
prace sezonowe kwalifikują się do niskiej stawki WW. Zwracamy się do związków 
zawodowych, aby nie zobowiązywały się z góry do kreowania przestrzeni dla niższej 
stawki WW za pracę sezonową w instytucjach rządowych.  
 
Drugie uzgodnienie protokolarne brzmi następująco: 
"Zostanie zbadane, czy w przypadku części artykułów CAO pomiędzy stronami może 
zostać uzgodniony dłuższy okres obowiązywania." 
 
Trzecie uzgodnienie protokolarne brzmi następująco:  
" Strony dołożą starań, aby tekst CAO był zrozumiały i jednoznacznie czytelny dla 
pracodawcy i pracownika. Przy czym rozważona zostanie możliwość podziału CAO na 
część A i B. Część A zawierałaby tematy, które są ważne dla codziennych spraw na 
stanowisku pracy, a część B zawierałaby tematy bardziej dogłębne, formalne/prawne i 
niecodzienne sprawy. 
 
Czwarte uzgodnienie protokolarne brzmi następująco: 
"Strony zbadają istniejące możliwości wspierania jak najszybszego powrotu do pracy 
pracowników niezdolnych do pracy". 
 
Piąte uzgodnienie protokolarne brzmi następująco: 
"Strony poczekają na wyniki analizy sektorowej, która jest obecnie przeprowadzana, a 
następnie włączą ją do dyskusji na temat przyszłej polityki partnerów społecznych w 
zakresie zrównoważonego zatrudnienia pracowników. W tym kontekście przepisy 
dotyczące osób w podeszłym wieku oraz system RVU są przedmiotem dyskusji." 
 

Powyższa oferta końcowa jest ważna do 1 lutego. 
  



                                       
 

   

 

Załącznik 1  

Godziny nadliczbowe, nadgodziny, godziny nienormowane 
a. Nadgodziny to godziny, które wykraczają poza godziny określone w umowie. 

b. Godziny nadliczbowe to nadgodziny, które kwalifikują się do dodatku za godziny 

nadliczbowe. 

c. Kiedy nadgodziny są godzinami nadliczbowymi z dodatkiem? 

i. Standardowy harmonogram pracy: 

Nadgodziny są godzinami nadliczbowymi, jeśli wykraczają poza godziny 
określone w umowie i co najmniej przekraczają wymiar godzin wynikający z 
umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w oparciu o umowę o pracę 
w pełnym wymiarze czasu pracy wynoszącym 38 godzin. 

ii. Harmonogram pracy plus-minus: 

Nadgodziny to godziny plusowe w harmonogramie plus-minus, za które z 

zasady nie przysługuje dodatek. Godziny, które na koniec ustalonego okresu 

nie zostały zrekompensowane godzinami minusowymi, zostaną w tym 

momencie (= moment rozliczenia) potraktowane jako godziny nadliczbowe, 

za które wtedy zapłacony zostanie dodatek. Pod warunkiem, że dotyczy to 

umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku pracownika 

zatrudnionego w niepełnym wymiarze godzin, nadgodziny stają się 

godzinami nadliczbowymi z dodatkiem tylko wtedy, gdy nadgodziny 

przekraczają umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w oparciu o 

38 godzin tygodniowo (lub 1983,6 godzin w ciągu całego roku). 

d. Nienormowane godziny pracy, godziny w: 

i. Dni od poniedziałku do soboty: od godziny 00.00 do godziny 6.00. Ale w 

przeciągu okresu 13 tygodni do wyznaczenia przez pracodawcę, od godziny 

00.00 do godziny 05.00. 

ii. Dni od poniedziałku do piątku: od godziny 20.00 do godziny 00.00. 

iii. W sobotę od godziny 15.00 do godziny 00.00.  

iv. w niedziele od godziny 00.00 do godziny 00.00. 

 

Dodatki i inne ustalenia  

Istnieje pięć rodzajów dodatków: 

1. dodatek za godziny nadliczbowe przy umowie na pełen etat powyżej 

uzgodnionej liczby godzin w tygodniu i powyżej minimum 38 godzin w tygodniu 

(135%: wynagrodzenie za godzinę = 100% + 35% dodatek za tę godzinę); 

2. dodatek za godziny (nadliczbowe) przy więcej niż 10-u godzinach dziennie i/lub 

więcej niż 48-u godzinach tygodniowo (150%: wynagrodzenie za godzinę = 100% 

+ 50% dodatku za tę godzinę); 



                                       
 

   

3. dodatek za pracę w godzinach nienormowanych (50 %); 

4. dodatek za pracę w święta (50%) oprócz wynagrodzenia za te przepracowane 

godziny. Jeśli pracujesz w płatne święto, to otrzymasz oprócz regularnie 

wypłacanego wynagrodzenia również wynagrodzenie za przepracowane godziny 

plus dodatek w wysokości 50%. 

5. Dodatek za pracę w niedzielę (100%) 

Jeśli praca jest regularnie wykonywana w niedzielę, to można w tym dniu w 

godzinach od 6:00 do 15:00 pracować maksymalnie 5 godzin bez dodatku. 

Warunkiem tego jest jednak, aby dany pracownik nie pracował również w 

sobotę w ten sam weekend (wcześniej to była Regulacja+ dla Ogrodnictwa 

Szklarniowego, artykuł 23).   

Inne ustalenia: 

6. Artykuł 25: Tygodniowa praca na zmiany pozostaje. 
 

7. Za wynagrodzenia i dodatki za przepracowane godziny, o których mowa w 

punktach 1 i 2 nie należy się dodatek urlopowy. 

8. Za dodatek za przepracowane godziny, o których mowa w punktach 3, 4 i 5 nie 

należy się dodatek urlopowy. Za wynagrodzenie za te godziny dodatek urlopowy 

należy się. 

9. Jeśli godzina nadliczbowa jest jednocześnie godziną nienormowaną, obowiązuje 

dodatek w wysokości 50%, ale za wynagrodzenie i dodatek nie należy się 

dodatek urlopowy. 

 

Model dodatków (następna strona) 

  



                                       
 

   

 

Nowy model dodatków za nienormowane godziny pracy 

       
Godziny Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela* 

00.00              
01.00              

02.00              

03.00              

04.00              
05.00              

06.00              

07.00              

08.00              
09.00              

10.00              

11.00              

12.00              
13.00              

14.00             

15.00              

16.00              
17.00              

18.00              

19.00              

20.00              
21.00              

22.00              

23.00              

 

Niebieskie godziny w powyższym harmonogramie to godziny nienormowane. Za te godziny 

przysługuje dodatek w wysokości 50% (z wyłączeniem niedziel). 

W soboty wszystkie "zielone godziny" są wolne od dodatków. 

Godziny brązowe w powyższym harmonogramie są godzinami nienormowanymi w niedzielę. 

Za te godziny przysługuje dodatek w wysokości 100%, chyba że praca wykonywana jest 

regularnie w niedzielę lub obowiązuje tygodniowa praca na zmiany.  


