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Przegląd sukcesów w negocjacji układów zbiorowych 
od 1956 – do 2009 

 
Przemysł metalowy i elektrotechniczny,  

przemysł tekstylny i odzieżowy,  
przemysł przetwórczy drewna i tworzyw sztucznych  

(stan: styczeń 2009) 
 
 
 
1956 1,5%  podwyżki płac i pensji, czas pracy skrócony z 48 do 45 godzin, 6,5% 

wyrównania płacowego za skrócony czas pracy. 
 
1957 W Schleswig-Holstein 16-to tygodniowy strajk o kontynuowanie wypłaty płac w 

przypadku choroby. Umowa o skróceniu czasu pracy do 44 godz. od roku 1959. 
 
1958 6%  podwyżki płac i pensji 
 
1959 4,6%  podwyżki płac i pensji. Skrócenie czasu pracy z 45 do 44 godz. 2,3% 

wyrównania płacowego za skrócony czas pracy. 
 
1960 8,5%  podwyżki płac i pensji. 
 
1961 5,0%  podwyżki płac i pensji.    
 
1962 6,0%  podwyżki płac i pensji. Czas pracy skrócony z 44 do 42,5 godz. 3,5% 

wyrównania płacowego za skrócony czas pracy. Urlop wydłużony o 3 do 6 dni 
(długość urlopu zostaje uzależniona od wieku a już nie od czasu pracy w zakładzie). 

 
1963 5,0%  podwyżki płac i pensji. 
 
1964 8,0%  podwyżki płac i pensji. Czas pracy skrócony z 42,5 do 41,5 godz. 3% 

wyrównania płacowego za skrócony czas pracy. Urlop wydłużony o 1 do 3 dni. 
 
1965 3,0%  podwyżki płac i pensji. Dodatek urlopowy w wysokości 30%. 
 
1966 6,0%  podwyżki płac i pensji. 
 
1967 1,9%  podwyżki płac i pensji. Wprowadzenie 40-godz. tygodnia pracy 3,1% 

wyrównania płacowego za skrócony czas pracy. 
 
1968 4,0%  podwyżki płac i pensji.  
 
1969 3,0%  podwyżki płac i pensji wiosną. 8,0%  podwyżki płac i pensji jesienią. Układy  

zbiorowe o ochronie mężów zaufania i reprezentantów młodzieży. 
 
1970 Przeciętnie 15,3%  podwyżki płac i pensji. Dłuższy urlop, do którego nie będzie już 

doliczana wolna od pracy sobota. 
 
1971 Wynagrodzenie netto 180 DM za 3 miesiące. Urlop wydłużony o 1 dzień. 
 
1972 7,5%  podwyżki płac i pensji. Zabezpieczenie tzw. 13 pensji (10 do 30% w zależności 

od stażu pracy w zakładzie). Urlop wydłużony o od 1 do 2 dni. 
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1973 8,5%  podwyżki płac i pensji. Zabezpieczenie wynagrodzeń i ochrona przed  
wypowiedzeniem dla starszych pracobiorców. Porozumienie o zapłacie opłat za 
prowadzenie konta. 

 
1974 Przeciętnie o 11,6% podwyżki płac i pensji. Podwyższenie tzw. 13 pensji w ranicach 

10 do 40%  w zależności od stażu pracy w zakładzie. Dodatek urlopowy zwiększony 
do 50%. Urlop wydłużony o 2 dni robocze. Strajk na obszarze Unterweser o 
zabezpieczenie starszych pracowników. 

 
1975 6,8% podwyżki płac i pensji. 
 
1976 5,4% podwyżki płac i pensji. Urlop wydłużony o 1 dzień roboczy. 
 
1977 6,9%  podwyżki płac i pensji. Podwyższenie tzw. 13 pensji w granicach 10 do 50% w 

zależności od stażu pracy w zakładzie. 
 
1978 5,0%  podwyżki płac i pensji. Na niektórych obszarach obowiązywania UZ: umowa o 

zabezpieczeniu zmian w zaszeregowaniu. 
 
1979 Również  w przemyśle przetwórczym wydłużenie urlopu wg stopniowego planu, do 30 

dni urlopu dla wszystkich. 4,3% podwyżki płac i pensji. 
 
1980 6,8%  podwyżki płac i pensji. Jednorazowa wypłata od 30 do 165 DM dla niskich grup 

płacowych. Wydłużenie urlopu o od 1 do 2 dni. 
 
1981 Podwyżka płac i pensji o 4,9% oraz ryczałt w wysokości po 120 DM za luty i marzec. 

Wszyscy w wieku powyżej 25 lat otrzymują 30 dni urlopu, tj. o od 1 do 2 dni więcej. 
 
1982 4,2%  podwyżki płac i pensji oraz ryczałt w wysokości 120 DM za luty. Urlop dla osób 

w wieku 18 do 25 lat zostaje zwiększony o 2 dni, teraz 30 dni urlopu. 
 
1983 3,2%  podwyżki płac i pensji. Wszyscy pracobiorcy w przemyśle metalowym, również 

w wieku poniżej 18 lat otrzymują 30 dni roboczych urlopu  
(stopniowy plan z roku 1979). 

 
1984 3,3% podwyżki płac i pensji. Jednorazowa wypłata 250 DM (w Nordwürttemberg/ 

Nordbaden i Essen strajk o skrócenie tygodniowego czasu pracy). Na wszystkich 
obszarach układy zbiorowe o wcześniejszej emeryturze. 

 
1985 Skrócenie tygodniowego czasu pracy do 38,5 godzin (3,9% wyrównania płacowego) 

oraz 2,0% podwyżki płac i pensji od 1 kwietnia.  
 
1986 4,4%  podwyżki płac i pensji. Zamiast podwyżki za miesiąc kwiecień, ryczałt w  

wysokości 230 DM. Zwiększenie wynagrodzenia dla uczniów zawodu z 30 do 35 DM 
 
1987 3,7%  podwyżki płac pensji i wynagrodzeń dla uczniów zawodu. Od 1 kwietnia 1988 
 
1988 zmniejszenie czasu pracy do 37,5 godz. Wyrównanie płacowe: 2,7% oraz 2,0%  
 
1989 podwyżki płac, pensji i wynagrodzeń dla uczniów zawodu. Od 1 kwietnia 1989 

zmniejszenie czasu pracy do 37 godz. Wyrównanie płacowe: 1,4% oraz podwyżka 
płac, pensji i wynagrodzeń dla uczniów zawodu o 2,5%. 
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1990 6,0%  podwyżki płac i pensji. Za kwiecień i maj jednorazowe wypłaty po 215 DM. 
Zwiększenie wynagrodzeń dla uczniów zawodu o od 70 do 90 DM. Od 1 kwietnia 
1993 zmniejszenie czasu pracy do 36 godz. 

 
1991 Stare i nowe kraje związkowe Republiki Federalnej 6,7%  podwyżki płac i pensji. 

Za miesiące kwiecień i maj jednorazowe wypłaty po 290 DM. Podwyżka wynagrodzeń 
dla uczniów zawodu o od 100 do 140 DM. W nowych krajach związkowych, poziom 
płac, pensji oraz wynagrodzeń dla uczniów zawodu będzie stopniowo co roku, do 
1994 r.  podnoszony do poziomu zachodniego. Czas pracy będzie w dwóch etapach 
do1996 roku, skrócony do 38 godz. Od 1995 r. wypłacane będzie urlopowe w wys. 
50% a urlop wyniesie 30 dni od 1996 r. 

 
1992 Stare kraje związkowe Republiki Federalnej  5,4%  podwyżki płac i pensji. 

Podwyżka wynagrodzeń dla uczniów zawodu o 75 DM. Od 1 kwietnia 1993 obniżenie 
czasu pracy do 36 godz. Podwyżka płac i pensji o 3,0% 

 
1993 Nowe kraje związkowe Republiki Federalnej Niezgodne z prawem wypowiedzenie 

obowiązujących układów zbiorowych w nowych krajach związkowych. Po 2 do 3 
tygodniach strajk w przemyśle metalowym Saksonii i Meklemburgii – Pomorza 
Przedniego. W przemyśle stalowym przyjęty został stopniowy plan zakładający 
wyrównanie płac, pensji i wynagrodzeń uczniów zawodu do 1 lipca 1996r. 

 
1994 Stare kraje związkowe Republiki Federalnej Układ zbiorowy o działaniach 

zabezpieczających zatrudnienie. Podwyżka płac, pensji oraz wynagrodzeń uczniów 
zawodu o 2,0%  od 1 czerwca 1994. Jednorazowe zmniejszenie o 10% dodatkowych 
wypłat. Przywrócenie regulacji urlopowych, które zostały wypowiedziane przez 
pracodawców. 

 
1995 Stare kraje związkowe Republiki Federalnej Po 2-tygodniowym strajku w Bawarii: 

za styczeń, luty, marzec i kwiecień ryczałt po 152,50 DM. Od maja 3,4%  podwyżki 
płac i pensji. Od września 1995 do końca 1996 dalszy wzrost płac i pensji o 3,6%. 
Wprowadzenie z dniem 1 października 1995 35- godz. tygodnia pracy. 

 
1997 Stare kraje związkowe Republiki Federalnej Za styczeń, luty i marzec 1997 ryczałt 

w wysokości 200 DM. Od 1 kwietnia 1997 podwyżka płac i pensji o 1,5%, od 1 
kwietnia o dalsze 2,5%. Dalsze świadczenia socjalne jak przywrócenie 
wypowiedzianych przez pracodawców UZ o dodatkowych wypłatach i regulacjach 
urlopowych. 

 
1997 Nowe kraje związkowe Republiki Federalnej W związku z planem stopniowym z 

roku 1993: przejęcie podwyżek uzyskanych w starych krajach związkowych. 
Zabezpieczenie kontynuacji wypłat w przypadku choroby i postanowienia w UZ o 
zabezpieczeniu zatrudnienia. 

 
1997 Stare kraje związkowe Republiki Federalnej Przemysł tekstylny i odzieżowy: 

zawarcie UZ o wspieraniu kształcenia i podnoszenia kwalifikacji. 
 
1999 Stare kraje związkowe Republiki Federalnej Za styczeń i luty ryczałt w wysokości 

350 DM. Od 1 marca podwyżka płac i pensji o 3,2%. Jednorazowa wypłata w 
wysokości 1,0% płacy miesięcznej z 12 miesięcy. 

 
Nowe kraje związkowe Republiki Federalnej Przejęcie wyniku na podstawie 
centralnej umowy, z jednomiesięczną zwłoką. Za styczeń ryczałt 175 DM. 
Jednorazowa wypłata z 11 miesięcy.  
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2000 Stare i nowe kraje związkowe Republiki Federalnej Przemysł metalowy i 
elektrotechniczny: UZ o zabezpieczeniu prawnym pracy w skróconym wymiarze 
przed emeryturą i przejęciu uczniów zawodu na 12 miesięcy po zakończeniu przez 
nich nauki. Za marzec i kwiecień ryczałt w wys. 330 DM. Od maja podwyżka płac i 
pensji o 3,0%. Od maja 2001 podwyżka o dalsze 2,1%. 

 
2000 Stare kraje związkowe Republiki Federalnej Przemysł tekstylny i odzieżowy: UZ o 

skróconym wymiarze czasu przed emeryturą. Przejęcie przez zakład na 12 miesięcy 
uczniów zawodu po zakończeniu nauki. Od września podwyżka płac i pensji oraz 
wynagrodzeń dla uczniów zawodu o 2,4% a od września 2001 dalsza podwyżka o 
2,4%. 

 
2000 Stare kraje związkowe Republiki Federalnej Przemysł drzewny i tworzyw 

sztucznych: np. terytorialne UZ o skróconym wymiarze czasu pracy przed emeryturą i 
przejęciu uczniów zawodu na 12 miesięcy po zakończeniu nauki, począwszy od maja 
2002 r. Od kwietnia 2001 podwyżka płac i pensji o 2,5%, od maja 2001 o dalsze 
2,5%. 

 
2001 Przemysł metalowy i elektrotechniczny/ przemysł drzewny i tworzyw sztucznych: 

Zawarcie układu zbiorowego o zamianie wynagrodzenia na zaopatrzenie emerytalne. 
Utworzenie wspólnej instytucji IG Metall i przemysłu metalowego dla systemu 
ponadzakładowego zaopatrzenia emerytalnego „Metallrente”. 

 
2002 Przemysł metalowy i elektrotechniczny: Po strajku w Badenii-Wirtembergii i Berlinie 

Brandenburgii: za maj ryczałt 120 €. Zwiększenie grup w tabelach zaszeregowania,  
od 1 czerwca o 3,1% plus 0,9% z ERA (ogółem 4,0%), od 1 czerwca 2003 o dalsze 
2,6% plus 0,5% z ERA (ogółem 3,1%). 

 
2002 Przemysł przetwórczy drewna: np.: zwiększenie płac i pensji od 1 maja o2,9%. Za 

kwiecień ryczałt 50 €. Zwiększenie wynagrodzenia dla uczniów zawodu od 1 kwietnia 
o 27 €. Przemysł drzewny i tworzyw sztucznych: np.: podwyżka płac, pensji i 
wynagrodzeń dla uczniów zawodu od 1 czerwca o 3,0%. Za maj ryczałt 25 €, 
uczniowie zawodu 20 €. 

 
2002 Stare kraje związkowe Republiki Federalnej Przemysł tekstylny i odzieżowy: 

Podwyżka płac i pensji od 1 października o 3,0%, od 1 grudnia 2003 o dalsze 2,7%. 
Podwyżka wynagrodzeń dla uczniów od 1 grudnia o 30 €. W roku 2004 podwyżka 
urlopowego o 5,7%. 

 
2003 Przemysł przetwórczy drewna: np.: podwyżka płac i pensji od 1 maja o 2,2%. 

Podwyżka wynagrodzenia dla uczniów zawodu o 15 €. Przemysł drzewny i tworzyw 
sztucznych: np.: podwyżka płac i pensji od 1 czerwca o 2,5%. Za kwiecień, maj i 
czerwiec ryczałt 150 €. Podwyżka wynagrodzeń dla uczniów zawodu od 1 kwietnia o 
25 €. 

 
2003 Przemysł metalowy i elektrotechniczny: Podwyżka tabel wynagrodzenia od 01.03.04 
2004 o 1,5% plus 0,7% z ERA (ogółem 2,2%) i od 1 marca 2005 o dalsze 2,0% plus 
2005 0,7% z ERA (ogółem 2,7%). 
 
2004 Przemysł drzewny i tworzyw sztucznych: np.: podwyżka płac, pensji i wynagrodzeń 

uczniów zawodu od 1 czerwca o 1,5%. Za kwiecień i maj ryczałt 30 €. 
 
2004 Przemysł przetwórczy drewna: np.: podwyżka płac i pensji od 1 czerwca 2004 o 1,5%   
2005 od 1 marca 2005 o dalsze 1,5%. Za marzec , kwiecień i maj ryczałt 100 €. Podwyżka 

wynagrodzeń dla uczniów zawodu od 1 marca 2004 i 2005 po 11 €. 
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2004 Stare kraje związkowe Republiki Federalnej Przemysł tekstylny i odzieżowy: za rok 
2005 cztery jednorazowe wypłaty po 108 €, uczniowie zawodu po 50 €. Podwyżka 
płac, pensji i wynagrodzeń dla uczniów zawodu od 1 stycznia 2006 o 1,8%. Zawarcie 
UZ o wspieraniu zatrudnienia i zdolności konkurencji. 

 
2005 Przemysł drzewny i tworzyw sztucznych: np.: podwyżka płac, pensji i wynagrodzeń 

dla uczniów zawodu od 1 maja o 1,54%. 
 
2005 Nowe kraje związkowe Republiki Federalnej Przemysł tekstylny i odzieżowy: za 

miesiące październik 2005, styczeń, kwiecień ilipiec 2006 jednorazowe wypłaty po 
100 €, uczniowie zawodu otrzymują 50 €. Podwyżka wynagrodzeń od 1 listopada 
2006 o 1,8%. Podwyżka urlopowego o 30 €. Podwyżka składki emerytalnej ze strony 
pracodawcy o 100 € do 230 €. 

 
2006 Przemysł metalowy i elektrotechniczny: za okres od marca do maja 2006 

jednorazowa wypłata 310 €, uczniowie zawodu 90 €. Podwyżka wynagrodzeń od 1 
czerwca 2006 o 3,0%. Okres obowiązywania do 31 marca 2007. Zawarcie dalszych 
układów zbiorowych o zaopatrzeniu emerytalnym i podnoszeniu kwalifikacji. 

 
2006 Stare kraje związkowe Republiki Federalnej Przemysł tekstylny i odzieżowy: za 

okres od maja do października jednorazowe wypłaty po 170 €, uczniowie zawodu 2 x 
85 €. Podwyżka wynagrodzeń od 1 listopada o 2,5%, od 1 maja 2007 o dalsze 2,0%. 

 
2006 Przemysł drzewny i tworzyw sztucznych: np.: za okres od lipca do października 2006 

jednorazowa wypłata 350 € dla pracobiorców zatrudnionych w pełnym wymiarze 
czasu. Podwyżka wynagrodzeń od 1 listopada 2006 o 2,5%. Podwyżka wynagrodzeń 
dla uczniów zawodu od 1 sierpnia 2006 o 2,5%. 

 
2007 Nowe kraje związkowe Republiki Federalnej Przemysł tekstylny i odzieżowy: 

podwyżka wynagrodzeń od 1 czerwca 2007 o 3,0%, od 1 lipca 2008 o dalsze 2,7%. 
Podwyżka dodatkowych pieniędzy urlopowych do 263 € za rok 2007 i do 270 € za rok 
2008. Kontynuacja UZ o skróconym czasie pracy przed emeryturą do 31 marca 2009. 

 
2007 Przemysł metalowy i elektrotechniczny: za miesiące kwiecień i maj jednorazowa 

wypłata 400 €, uczniowie zawodu 125 €. Zwiększenie wynagrodzeń  od 1 czerwca 
2007 o 4,1%, od 1 czerwca 2008 o dalsze 1,7%. Ostatnia podwyżka może, na 
podstawie dobrowolnych porozumień zakładowych, być przesunięta o maksymalnie 4 
miesiące  
( najpóźniej do 1 października). Za okres od czerwca do października 2008 
jednorazowa wypłata 0,7%. 

 
2007 Przemysł drzewny i tworzyw sztucznych: np.: podwyżka wynagrodzeń od 1 lipca 2007 

o 3,6%, od 1 sierpnia 2008 o dalsze 2,5%. Za okres od kwietnia do czerwca 2007 
jednorazowa wypłata 300 €, za okres od maja do lipca 2008 jednorazowa wypłata 
345 €. Na podstawie dobrowolnych porozumień zakładowych, z powodów można z 
powodów gospodarczych zredukować jednorazowe wypłaty do zera lub podwyższyć 
do podwójnej wysokości. 

 
2008 Przemysł tekstylny i odzieżowy: podwyżka płac, pensji i wynagrodzeń uczniów 

zawodu o 3,6% od 1 czerwca 2008. Za okres od kwietnia do maja jednorazowa 
wypłata 200 €. Uczniowie zawodu otrzymują 100 €. Okres obowiązywania ogółem 12 
miesięcy do 28 lutego 2009. UZ o skróconym czasie pracy przed emeryturą zostaje 
przedłużony do 31 grudnia 2009. 
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2008 Przemysł metalowy i elektrotechniczny: w miesiącach listopad, grudzień 2008 i w 
styczniu 2009 obowiązują nadal istniejące tabele płacowe. Za te miesiące zatrudnieni 
otrzymają 510 € a uczniowie zawodu 133 €. Podwyżka wynagrodzeń o ogółem 4,2%, 
z tego od 1 lutego 2009 2,1% i od 1 maja dalsze 2,1%. Na podstawie dobrowolnych 
porozumień zakładowych podwyżka z 1 maja 2009 może zostać przesunięta do 30 
listopada. W miesiącu wrześniu zatrudnieni otrzymają ryczałt 122 €, uczniowie 
zawodu 32 €. Okres obowiązywania: pierwszy możliwy termin wypowiedzenia 30 
kwietnia 2010. Zawarcie dalszych UZ o elastycznym przechodzeniu na emeryturę 
(ważny od 1 stycznia 2010) i o zabezpieczeniu zatrudnienia. 


