
Nowy układ zbiorowy dla pracowników niemieckiego 
Przemysłu Metalowego i Elektrycznego

Nowe  porozumienie  osiągnięto  podczas  szóstych  negocjacji  ze  Stowarzyszeniem  Pracodawców
SÜDWESTMETALL w Badenii-Wirtembergii w nocy z 5 na 6 lutego po 13 godzinnych rozmowach.

W  ostatnich  tygodniach  członkowie  IG  Metall  wzmocnili  swoje  żądania,  organizując  
masowe  i  potężne  24-godzinne  strajki  we  wszystkich  obszarach  układów  zbiorowych.  
W przedsięwzięciu udział wzięło około 500 000 zatrudnionych w około 280 firmach.

Nowa umowa dla przemysłu Metalowego i Elektrycznego w Badenii-Wirtembergii – która jest umową
pilotażową – zawiera następujące elementy:

Płace

 Wzrost płac o 4,3% od 1 kwietnia 2018 r. dla wszystkich „niebieskich i białych kołnierzyków”
(pracowników umysłowych i praktykantów)

 Jednorazowa płatność za miesiąc styczeń, luty i marzec w wysokości 100 € dla wszystkich
pracowników  fizycznych  i  umysłowych  oraz  70  €  dla  wszystkich  praktykantów.  
(Od 1 stycznia 2018r.  do 31 marca 2018 r.  tabele  płac w starej  umowie są nadal  ważne.
Wcześniejsza umowa wygasła 31 grudnia 2017 r.)

 Jednorazowa płatność w 2019 r. w wysokości 400 € dla wszystkich pracowników fizycznych 
i  umysłowych  oraz  200  €  dla  praktykantów.  Począwszy  od  2020  r.  To  wynagrodzenie
ryczałtowe będzie stałe i będzie dynamiczną taryfą (wzrośnie wraz z kolejnymi podwyżkami
płac).  Zostanie  ono  włączone  do  tabeli  płac  i  uwzględnione  w  wielkości  dodatku  
do  wynagrodzenia  taryfowego.  Będzie  ustalone  jako  procent  wynagrodzenia  pracownika
Facharbeiter (wykwalifikowanego)  dla  wszystkich  osób  zatrudnionych,   tym  samym
zachowując swój charakter kwoty ryczałtowej która nieproporcjonalnie przyniesie  korzyści
pracownikom o niższych dochodach.

 Umowa o pracę obowiązuje do 31 marca 2020 r. (27 miesięcy)

 Druga  jednorazowa  płatność  zostanie  również  wprowadzona  w  2019  r.  jako  stałe
wynagrodzenie taryfowe, dodatek uzupełniający do całkowitej kwoty w umowie (patrz niżej).

Zredukowany pełny czas pracy

 Od 2019 r. prawo zmniejszenia czasu pracy do 28h tygodniowo w okresie od 6 do 24 miesięcy
dla  wszystkich  pracowników  zatrudnionych  w  pełnym  wymiarze  godzin,  z  co  najmniej
dwuletnim stażem pracy. Po zmniejszeniu wymiaru godzin, czas pracy automatycznie wraca
do  normy,  ale  pracownicy mają  prawo  do  powtarzania  procesu  obniżania  czasu  pracy w
nieskończoność, z nowym wnioskiem o obniżenie.

 W zamian pracodawcy otrzymują dodatkowe instrumenty, aby zrekompensować zredukowane
godziny pracy. Jeden instrument umożliwia zawieranie umów na ponad 40 godzin (obecnie
jest to 18%/13% wszystkich umów w zależności od obszaru układów zbiorowych), ale rady 



pracownicze  będą  miały  coraz  większe  prawa  do  sprzeciwu  wobec  przekroczenia
przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy 35,9 godzin nad wszystkimi pracownikami. 

Jeśli 10% pracowników już zmniejsza czas pracy zgodnie z nowym modelem, pracodawca nie
musi  zatwierdzać  nowych  wniosków,  chyba  że  pracownik  ubiegający  się  o  zredukowany
pełny  etat  pracuje  w  systemie  zmianowym,  jest  czyimś  opiekunem  lub  ma  dzieci  
(do wieku 8 lat).

Taryfy opłat za dodatek / dni zwolnienia z cła

 Wszyscy pracownicy otrzymają dodatek do wynagrodzenia taryfowego w wysokości 27,5%
miesięcznego  wynagrodzenia.  Zostanie  on  wypłacony  po  raz  pierwszy  w  lipcu  2019  r.  
wraz z jednorazową wypłatą w wysokości 400 €.

 Pracownicy z dziećmi w wieku do 8 lat lub będący opiekunami lub pracujący w niezdrowych
modelach czasu pracy, takich jak praca zmianowa, mogą przekształcić dodatek wynagrodzenia
taryfowego  w  8  dni  wolnych  od  pracy  (dni  zwolnione  z  taryf)  począwszy  
od 2019 roku. Dwa z tych ośmiu dni będą opłacane z góry przez pracodawcę.

 Beneficjent praca zmianowej: dla pracowników, którzy pracują na trzech lub więcej zmianach
lub na nocnych zmianach, z co najmniej 5 letnim stażem pracy, 3 lata w pracy zmianowej.  
W przypadku pracowników pracujących w systemie zmianowym (wczesna i późna zmiana) 
w  pierwszym  roku  (2019)  obowiązują:  15  lat  stażu  pracy  i  10  lat  pracy  w  systemie
zmianowym.  Do  2020  r.  wymóg  ten  został  skrócony do  7  lat  stażu  pracy i  5  lat  pracy
zmianowej.

 Opiekunowie  /  rodzice  będący  beneficjentami:  roszczenie  istnieje  po  raz  pierwszy  po  
co najmniej  2  latach starszeństwa.  W przypadku każdego krewnego wymagającego opieki
(przynajmniej  1  poziom  opieki)  i  /  lub  na  dziecko  (poniżej  8  lat)  można  ubiegać  się  
o zwolnienie maksymalnie do 2 lat.

 Prawo do przyznawania darmowych dni zamiast dodatkowego wynagrodzenia może zostać
rozszerzone  na  całą  firmę,  określone  grupy pracowników  lub  działy  firmy  na  podstawie
dobrowolnej umowy spółki.

 Partnerzy  społeczni  zgadzają  się  oceniać  efekty  dni  zwolnień  taryfowych  po  upływie  
24 miesięcy, a w razie potrzeby będą mówić o korektach.

 Niniejsze  porozumienie  w  sprawie  dodatku  taryfowego  wynagrodzenia  nie  może  zostać
anulowane przed 31 grudnia 2020 r., a okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące.

Praktykanci: Zwolnienie przed egzaminami
Praktykanci otrzymają 2 dni wolne na przygotowanie przed egzaminami końcowymi

Konwergencja czasu pracy – Wschodnie i Zachodnie Niemcy
Wspólna rekomendacja dla wschodnioniemieckich organizacji pracodawców, jako początek dyskusji
na temat harmonizacji przepisów dotyczących czasu pracy w Zachodnich Niemczech. 
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