
Protokół ze spotkania: Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
oraz Dyrekcji ZF TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie

w dniu 15.01.2016 r. w godz. 9.30-12.00

Lista uczestników:

Nazwisko Pełniona funkcja
Andrzej Kozieł Dyrektor HR
Krzysztof Szwedkowicz Dyrektor SBS
Artur Ogiński Dyrektor IRS
Stanisław Kołodziejczyk Przewodniczący Komisji Zakładowej
Marek Kubiczek Zastępca przewodniczącego
Andrzej Bala Sekretarz Komisji Zakładowej

Zebranie otworzył - Dyrektor HR Andrzej Kozieł

Omówiono  zagadnienia  dotyczące  rozpoczętego  procesu
podwyżkowego  oraz  bieżących  spraw  dotyczących
pracowników  oraz  zakładów  ZF  TRW  Polska  Sp.  z  o.o.  w
Częstochowie.

1. Omówienie wypłaty dla pracowników ZF TRW Polska Sp. z o.o. w
Częstochowie w grudniu 2015 roku zwrotu przez  pracodawcę 3
miesięcznej  wysokości  wprowadzonego  pakietu  medycznego.
Dyrektor  HR  przedstawił  informację,  że  jest  była  to  kwota  45
złotych brutto,  pomniejszona o należny podatek.  W przypadku,
gdy dany pracownik w okresie od dnia 1.02 do dn. 30.04.2015 r.
był  zatrudniony  2  miesiące  otrzymał  -  30  złotych  brutto,  jeden
miesiąc  -  15  złotych  brutto  -  dotyczy  to  pracowników
przebywających na urlopach wychowawczych.

2. Wprowadzenie  dla  pracowników  e-pasków.  Z  dniem 1  stycznia
b.r.  po  wcześniejszym  poinformowaniu  pracowników  ZF  TRW
Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, Dyrekcja wprowadziła przeka-
zywanie informacji o wynagrodzeniach za pomocą poczty elektro-
nicznej. Na dzień dzisiejszy około 650 pracowników, nie złożyło w
Dziale Kadr stosownych upoważnień. Pracownicy Ci mogą zgła-
szać się do działu analistek z prośbą o wydruk wynagrodzenia za
miesiąc grudzień 2015 r. Dyrekcja ZF TRW Polska Sp. z o.o. w
Częstochowie wspólnie z Komisją Zakładową po analizie skali za-
istniałego problemu podejmie odpowiednie działania w celu pozy-
tywnego rozwiązania zaistniałego problemu. 



3. Termin sporządzania przez pracowników planów urlopowych na
2016 rok zostanie ustalony i uzgodniony na spotkaniu w dniu 26
stycznia b.r.

4. Uzgodniono  zasady  zmiany  organizacji  pracy  z  systemu
trzyzmianowego na system czterozmianowy. W przypadku takiej
zmiany  Komisja  Zakładowa  zostaje  powiadomiona  o  ilości
pracowników,  których  będzie  dotyczyła  taka  zmiana  oraz  jaka
zostanie przyznana miesięcznie dodatkowa gratyfikacja finansowa
dla  tych  pracowników,  na  okres  ich  pracy  w  systemie
czterozmianowym.

5. Dyrekcja  przedstawiła  swoje  stanowisko  w  sprawie  propozycji
złożonej w dniu 17 grudnia 2015 roku przez Komisję Zakładową w
trwającym procesie podwyżkowym.

6. Dyrekcja nie jest w stanie zaakceptować przedstawionej w dniu 17
grudnia  2015  roku  przez  Komisję  Zakładową  wzrostu
wynagrodzeń o 150 złotych do stawki zasadniczej.

7. Propozycja  Dyrekcji  przedstawiona  na  spotkaniu  w  dniu
dzisiejszym to wzrost wynagrodzeń o 3,5 %, co stanowi 85 złotych
kwoty bazowej dla pracowników produkcji.
Ponadto  Dyrekcja  zobowiązuje  się  do  analizy  ewentualnego
wzrostu wysokości premii frekwencyjnej / na dzień dzisiejszy nie
podano kwoty /
Do następnego spotkania zostanie rozpatrzona propozycja Komisji
Zakładowej dotycząca dodatkowego urlopu wypoczynkowego oraz
wprowadzenia jedno miesięcznego okresu rozliczeniowego.
Dyrekcja rozważa również wypracowanie wspólnie ze Związkiem
Zawodowym  nowych  regulacji  podwyżkowych  i  oceny
pracownika.

8. Komisja  Zakładowa  nie  zaakceptowała  propozycji  Dyrekcji.
Zdaniem  Komisji  Zakładowej  NSZZ  „Solidarność”  wysokość
podwyżki dla pracowników produkcji w kwocie 85 złotych brutto
do  stawki  zasadniczej  jest  za  niska  i  nie  do  przyjęcia.  Inne
propozycje Dyrekcji są do dalszych negocjacji.
Jednocześnie Komisja Zakładowa podtrzymuje swoje wcześniejsze
stanowiska dotyczące:
- jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego,



- dodatkowych dwóch dni urlopu wypoczynkowego,
9. Strony  uzgodniły  na  dzień  18  stycznia  br.  podjęcie  dalszych

rozmów negocjacyjnych w rozpoczętym procesie podwyżkowym.

Na tym protokół zakończono.

Prowadzący - Dyrektor HR Andrzej Kozieł zakończył spotkanie.

Protokół sporządził: Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk

Otrzymują: 

1 egz. - Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

2 egz. - Dyrekcja TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie
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