
 
Załącznik nr 2 do Porozumienia w sprawie: minimalnej godzinowej stawki 
kalkulacyjnej wynagrodzenia w budownictwie dla robót budowlano-montaŜowych 
oraz usług w zakresie gospodarowania nieruchomościami realizowanych w 
Polsce w 2014 roku 

 
 
 

WYLICZENIE MINIMALNEJ KALKULACYJNEJ STAWKI WYNAGROD ZENIA 
W BUDOWNICTWIE DLA ROBÓT BUDOWLANO-MONTA śOWYCH ORAZ USŁUG W 
ZAKRESIE GOSPODAROWANIA NIERUCHOMO ŚCIAMI W POLSCE W 2015 ROKU 

 
 

Jako wartość wyjściową do wyliczenia minimalnej kalkulacyjnej stawki w budownictwie dla 
robót budowlano-montaŜowych w Polsce przyjęto: 

• obowiązujące minimalne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w 2015 
roku tj. 1.750,00 zł brutto , 

• średni miesięczny czas pracy dla 2015 roku wynoszący 168 godzin.  
 

Po podzieleniu w.w. kwoty przez średni miesięczny czas pracy, wyjściowa stawka za 
roboczo-godzinę wynosi 10,4167 zł. 
 
PowyŜszą stawkę uzupełnia się o: 

1. narzuty podstawowe:  
• 9,76% ubezpieczenie emerytalne (10,4167 * 0,0976)   - 1,0167 zł 
• 6,50% ubezpieczenie rentowe (10,4167 * 0,0650)   - 0,6771 zł 
• 2,26% ubezpieczenie wypadkowe (10,4167 * 0,0226)  - 0,2354 zł 
• 2,45% Fundusz Pracy (10,4167 * 0,0245)    - 0,2552 zł 
• 0,10% Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 

(10,4167 * 0,0100)        - 0,0104 zł 
• 1,50% Fundusz Emerytur Pomostowych (10,4167 * 0,0150)  - 0,1563 zł 
• 2,83% absencja chorobowa za pierwsze 33 dni nieobecności 

opłacana przez pracodawcę (10,4167 * 0,0283)   - 0,2948 zł 
 

 Razem „1”         - 2,6459 zł 
 
2. narzuty uzupełniaj ące do jednej roboczogodziny przy miesi ęcznym czasie pracy  

wynosz ącym 168 godzin:  
• 1/12 wymiaru urlopu wypoczynkowego 

 [10,4167+(2,6459-0,2948)] : 11      - 1,1607 zł 
• 1/12 ekwiwalentu za odzieŜ roboczą (598 : 168) : 11   - 0,3236 zł 
• 1/12 ekwiwalentu za pranie odzieŜy roboczej (385 : 168) : 11 - 0,2083 zł 
• 1/12 koszty jednego obowiązkowego corocznego badania 

 lekarskiego (132 : 168) : 11      - 0,0714 zł 
 

Razem „2”          1,7640 zł 
 
Ogółem narzuty na stawk ę minimaln ą (1 +2)    - 4,4099 zł 
 
Wartość minimalnej kalkulacyjnej stawki godzinowej w Polsce dla robót budowlano-
montaŜowych w 2015 roku wynosi: 14,8266 zł = 10,4167 + 4,3866, w zaokrągleniu do dwóch 
miejsc po przecinku jest  to wartość: 14,83 zł. 


