
Важливо для вас !
Новий державний колективний 
трудовий договір (ДКТД) у  
готельно-ресторанному бізнесі 



Новий державний колективний 
трудовий договір передбачає багато 
покращень

Разом із Unia за гідні умови праці у 
сфері готельно-ресторанного бізнесу

Ваші переваги:  
поліпшення умов праці на 25 %

Законодавство 
(зобов’язальне 
право)

ДКТД у готельно-
ресторанному бізнесі

Мінімальна 
зарплатня Немає Від 3477,00 до 4920,00 

швейцарських франків

Відпустки 4 тижні 5 тижнів

Святкові дні 1 оплачуваний 
святковий день

Макс. 6 оплачуваних 
святкових днів

Робочий час 50-годинний тиждень 42-годинний тиждень

Оплата лікарняних 0–180 днів 720 днів 80 % зарплатні

13-а зарплатня Немає Є

Додаткову інформацію щодо ДКТД у готельно-ресторанному бізнесі див. на 
сайті www.unia.ch/gastgewerbe.

Unia спільно зі своїми учасниками виступає за гідні умови праці у сфері 
готельно-ресторанного бізнесу. Вона підписує з роботодавцями земельний 
колективний трудовий договір (ДКТД). ДКТД надає безліч переваг: 
мінімальна заробітна плата та 13-а зарплатня гарантовані. У рамках ДКТД ви 
точно отримаєте 5 тижнів відпустки та можливості навчання й підвищення 
кваліфікації. 

Unia є профспілкою у сфері готельно-ресторанного бізнесу. Маючи 
приблизно 14 000 працівників, ми зайняли міцну позицію в цій галузі. 
Сприяйте покращенню умов праці та долучайтеся до нашої команди. 

Разом ми досягнемо більшого!



Колективні трудові договори
Колективні трудові договори 
(КТД) є найважливішим 
засобом боротьби профспілок 

за покращення умов праці. Unia 
контролює близько 300 КТД, що 
охоплюють майже 1,3 мільйона 
підлеглих.

Консультування та правовий 
захист

Якщо роботодавець веде 
неправильний облік вашого 
робочого часу або забагато 

відраховує за проживання й 
харчування, тоді саме Unia допоможе 
вам! Для своїх учасників ми щорічно 
виборюємо загалом десь 12 
мільйонів франків відшкодування.

Повернення грошей
Як учаснику Unia вам 
повертається професійний 
внесок (96 франків/рік), який 

утримується з вашої зарплатні.

Підвищення кваліфікації
Unia пропонує своїм 
учасникам численні 
можливості підвищення 

кваліфікації на базі закладу освіти 
Movendo. Ви можете щорічно 
проходити безкоштовний 
курс (разом із харчуванням і 
проживанням), а ми виплатимо 
вам до 1000 франків на професійне 
підвищення кваліфікації.

Разом ми сила! 

Долучайтеся до Unia просто зараз

 unia.ch
  

 @UniaSchweiz gastro@unia


