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Vienodas atlyginimas už vienodą darbą
Kiek turėtumėte uždirbti, jeigu dirbate UAB „Vosas“, UAB „ITTL“ arba Olandijoje?
Gerbiamas UAB „Vosas“ ir UAB „ITTL“ vairuotojau,
Praėjusiais metais mes, Olandų profesinė
sąjunga „FNV Transport & Logistiek“
(Olandų transporto ir logistikos profesinio
judėjimo federacija, toliau FNV), laimėjome
bylą prieš „Vos Nederland“. Byla buvo
susijusi su teisingu kolektyvinės darbo
sutarties taikymu Olandų darbuotojams. Jie
gaudavo mažesnį darbo užmokestį, nei turėjo.
Mes nustatėme, kad ne tik Olandų
darbuotojams, bet ir jums buvo mokamas
neteisingas darbo užmokestis.
Jeigu dirbate Lietuvoje, esate sudarę darbo
sutartį su Lietuvos įmone, tačiau dirbate
Olandijoje, susiduriate su įvairiausiais
įstatymais ir taisyklėmis. Kartais viskas yra
labai sudėtinga. Dėl tos priežasties mes vis
intensyviau bendradarbiaujame su Lietuvos
vairuotojų profesine sąjunga. Veikdami kartu
būsime stipresni kovoje už sąžiningą atlygį
visiems Europos vairuotojams ir teisingą
elgesį su jais.
Kokios jūsų teisės?
Mūsų turimais duomenimis, jūs labai dažnai
arba nuolat važinėjate „Vos Nederland“
pavedimu. Dauguma šių reisų vykdomi
Olandijoje, iš Olandijos ar į Olandiją. Bet
kuriuo atveju jūs daugiausiai dirbate ne
Lietuvoje, nors čia sudarėte darbo sutartį. Tai,
kad jūsų darbas turi būti apmokamas pagal
Olandų ir Europos teisės aktus, nėra
nesąžininga. Pavyzdžiui, Olandų profesionalių
krovinių vežėjų kolektyvinėje darbo sutartyje
nurodyta, kad jūs turite teisę gauti olandišką
atlyginimą, jeigu rangos būdu dirbate Olandų
transporto įmonei. Tokiu atveju visiškai
nesvarbu, kokia jūsų darbo sutartis ir kokį
krovininį automobilį vairuojate: su lietuviškais

ar su olandiškais valstybiniais numerio
ženklais.
Jei jūs dirbate vairuotojo darbą Olandijoje
įsteigtoje įmonėje arba iš jos, tokiu atveju
Olandų įmonė privalo susitarti su užsienio
įmone (patvirtinti sutartimi ir kontroliuoti),
kad ši užsienio įmonė savo vairuotojams
mokėtų atlyginimą pagal Olandų kolektyvinėje
darbo sutartyje nustatytas sąlygas. Taip pat
Olandų įmonė privalo informuoti vairuotojus,
dirbančius užsienio įmonėje, apie tai, jog jie
turi teisę į Olandų kolektyvinėje darbo
sutartyje numatytą darbo užmokestį. Savaime
suprantama, jūs taip pat galite savarankiškai
reikalauti Olandų kolektyvinėje darbo sutartyje
ir kituose Olandjoje galiojančiuose teisės
aktuose nustatytų kompensacijų ne tik
remdamiesi tokia Olandų įmonių prievole, bet
ir Europos teisės aktais.
Olandų darbo užmokestis
Toliau aprašyta keletas pagrindinių darbo
sąlygų , susijusių su darbo užmokesčiu, kurių
minimaliai galite reikalauti.
Darbo užmokestis (25 str.)
Vairuotojas, turintis mažiausiai 5 metų patirtį,
turi teisę į 13,54 EUR / val. darbo užmokestį
(neatskaičius mokesčių).
Viršvalandžiai (27 ir 29 str.)
Ar jūs dirbate nuo pirmadienio iki
penktadienio daugiau nei 40 valandų? Tokiu
atveju, jūs turite teisę reikalauti, kad už visas
valandas, atidirbtas virš 40 valandų, jums būtų
mokama 130% valandinio darbo užmokesčio.
Tai yra 17,61 EUR / val.
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Darbas šeštadieniais ir sekmadieniais (33 str.)
Jei jūs turite dirbti šeštadienį ar sekmadienį,
jūs turite teisę į papildomą priemoką. Už
valandas, kurias jūs dirbate šeštadienį, jums
yra mokamas 50% priedas. Už valandas,
kurias jūs dirbate sekmadienį, jums mokamas
100% priedas.
Atostogų priedas (69 str.)
Šalia pagrindinio darbo užmokesčio
(daugiausiai 40 valandų per savaitę) jūs turite
teisę į atostogų priedą. Atostogų priedas yra
8% šio užmokesčio sumos.
Grynoji apgyvendinimo išlaidų kompensacija
(40 str.)
Stovėjimo vieta yra vieta, kur jūs paprastai
atliekate darbinę veiklą arba kurioje jūs
pradedate ir baigiate darbą. Jei jūs ilgiau nei 4
valandoms paliekate darbo vietą, jūs turite
teisę į apgyvendinimo išlaidų kompensaciją.
Apgyvendinimo išlaidų kompensacijos negali
viršyti 46,08 EUR per dieną.
Norite kreiptis į FNV arba Vairuotojų
profesinę sąjungą?
Veiksmai susiję su teisės aktų vykdymu. FNV
ir Vairuotojų profesinė sąjunga nori, kad už
vienodą darbą būtų atlyginama taip pat
vienodai. Jeigu dirbate tą patį darbą, kaip
Olandų vairuotojai, taip pat turite gauti tokį
patį darbo užmokestį. FNV ketina kreiptis į
„Vos Nederland“ dėl neteisingo UAB „Vosas“
ir UAB „ITTL“ vairuotojų darbo apmokėjimo.
Jeigu reikės, ieškosime teisybės teisme.
Būtų gerai, jeigu vairuotojai prie mūsų
prisijungtų.
Patarimas

Mes rekomenduojame sukaupti ir išsaugoti
kiek galima daugiau informacijos apie tai, kur
ir iš kur jūs praktiškai gabenate krovinius.
Mūsų patirtis rodo, kad vėliau, jeigu vis dėlto
nuspręstumėte, kad galbūt jūsų darbo
apmokėjimas nevisiškai teisingas, tai gali būti
labai svarbu.

Turite klausimų?
Jums kilo klausimų dėl šio laiško, norite
prisijungti prie FNV arba Vairuotojų
profesinės sąjungos ir taip išsireikalauti
teisingo atlyginimo, o gal norite pasikalbėti su
kuo nors kitais panašiais klausimais?
Susisekite su vairuotojų profesine sąjunga!
Pagarbiai
Pirmininkas Ramūnas Narbutas
Vairuotojų profesinė sąjunga
„Bitė“: +370 68554552
„Omnitel“: +370 68617227
„Tele2“: +370 68481573
„Skype“: <kauno-profsajunga>
www.vairuotojuprofsajunga.lt
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