
Protokół ze spotkania 
Temat – „Stawki przejmowanych pracowników APT” 
 
Otrzymują:  
  
1 egz. – Komisja Zakładowa  NSZZ „Solidarność” 
 
2 egz. – Dyrekcja ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie 
 
Spotkanie w dniu 13 grudnia 2016 r. o godz. 10.30 - Prezydium  Komisji  
Zakładowej  NSZZ „Solidarność”  oraz  Dyrekcja  ZF  TRW  Polska Sp. z o.o. 
w Częstochowie.  
 
Lista uczestników: 
 
Nazwisko Pełniona funkcja 
Andrzej Kozieł Dyrektor HR 
Artur Ogiński Dyrektor IRS 
Marek Lipniewski Dyrektor ds. Operacyjnych IRS 
Stanisław Kołodziejczyk Przewodniczący Komisji Zakładowej 
Marek Kubiczek Zastępca przewodniczącego 
Andrzej Bala Sekretarz  Komisji Zakładowej 

 
Zebranie  otworzył   - Dyrektor HR Andrzej Kozieł 

  
Omówione zagadnienia: 
 
1. Dyrektor Artur Ogiński przedstawił i omówił przejmowanie w 2016 roku 
pracowników Agencji Pracy Tymczasowej na etat pracowników produkcji w 
zakładzie  poduszek powietrznych przy ul. Rolnicza 33 w Częstochowie.  
Z dniem 1 czerwca w 2016 roku została przejęta grupa 30 osób, natomiast z 
dniem 1 listopada została przejęta grupa 44 osób. W sumie w 2016 roku do 
zakładu poduszek powietrznych zostało przejętych z APT 74 pracowników. 
Przejmowani pracownicy otrzymali następujące osobiste stawki 
zaszeregowania: 
- 12 osób – stawka zasadnicza 2550 złotych brutto, 
- 5 osób – stawka zasadnicza 2440 złotych brutto, 
- 28 osób – stawka zasadnicza 2400 złotych brutto, 
- pozostałe osoby – stawka zasadnicza 2370 złotych brutto, 
O wysokości przyznanej stawki zasadniczej dla poszczególnych pracowników 
decydowała ocena, kwalifikacje oraz staż pracy w zakładzie poduszek 
powietrznych jako pracownika APT. Średni staż pracy nowo przyjętych 
pracowników to okres siedmiu lat. Dyrekcja wyjaśniła, że pracownicy APT są 
inaczej wynagradzani niż pracownicy ZF TRW. Różnice dotyczą w innym 



sposobie naliczania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, dodatki nocne, 
premie oraz chorobowe. 
Prezydium Komisji Zakładowej  NSZZ „Solidarność” przedstawiło swoje  
spostrzeżenia i uwagi dotyczące przyznanych stawek osobistego zaszeregowania 
dla nowo przyjętych pracowników produkcji w zakładzie poduszek 
powietrznych. Prezydium przedstawiło także do wyjaśnienia listę pracowników 
produkcji, którzy posiadają staż ponad dziesięć lat i mimo corocznych 
podwyżek nie osiągnęli takich stawek, które otrzymali nowo przyjęci. Dyrekcja 
zobowiązała się przeanalizować spostrzeżenia i wyjaśnić stawki zaszeregowania 
tych pracowników.  
 Na najbliższe lata zdaniem Dyrekcji zakładu poduszek powietrznych 
celem strategicznym nie będzie opieranie się tylko na potencjale pracowników 
Agencji Pracy Tymczasowej, lecz zostanie wypracowany model przejmowania 
pracowników bezpośrednio na etat pracownika produkcji ZF TRW. Na 
spotkaniu w dniu dzisiejszym Dyrekcja zakładu poduszek powietrznych 
przedstawiła  swoje propozycje dotyczące proponowania w przyszłości dla 
nowo przejmowanych pracowników z APT oraz z innych zakładów naszego 
regionu  minimalnych stawek zasadniczych brutto, które obecnie obowiązują w 
zakładzie.  
 
- następne spotkanie w dniu 20 grudnia b.r. o godz. 10.00. Tematem 
spotkania – uzgodnienie wysokości  podwyżek wynagrodzenia. 
 
Na tym protokół zakończono: 

 
Prowadzący  -  Dyrektor HR  Andrzej Kozieł  zakończył  spotkanie. 

 
 

Protokół sporządził:   Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk 
 
 

 
 


