
Protokół ze spotkania
Otrzymują: 
1 egz. – Komisja Zakładowa  NSZZ „Solidarność”
2 egz. – Dyrekcja ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie
Spotkanie w dniu 23 stycznia 2017 r.  o godz. 15.00 -  Zespół  Negocjacyjny
Komisji  Zakładowej  NSZZ „Solidarność”  oraz  Dyrekcja  ZF  TRW  Polska
Sp. z o.o. w Częstochowie. 

Lista uczestników:

Nazwisko Pełniona funkcja
Andrzej Kozieł Dyrektor HR
Krzysztof Szwedkowicz Dyrektor SBS / Członek Zarządu
Artur Ogiński Dyrektor IRS
Marek Lipniewski Dyrektor ds. Operacyjnych  IRS
Piotr Wojtkowiak Dyrektor ds. Operacyjnych  SBS
Stanisław Kołodziejczyk Przewodniczący Komisji Zakładowej
Marek Kubiczek Zastępca przewodniczącego
Andrzej Bala Sekretarz  Komisji Zakładowej

Zebranie  otworzył   - Dyrektor HR Andrzej Kozieł

Omówione zagadnienia:
Dyrekcja przedstawiła członkom zespołu negocjacyjnego Komisji  Zakładowej
NSZZ „Solidarność” opracowane wyliczenia kosztów finansowych propozycji
wprowadzenia z dniem 1 lutego 2017 roku w zakładach ZF TRW Polska Sp. z
o.o. w Częstochowie:
- dodatku stażowego,
- nagród jubileuszowych,
- nowych zasad wypłat odpraw emerytalnych i rentowych.
Zdaniem  Dyrekcji  koszty  finansowe  przedstawionych  propozycji  Komisji
Zakładowej są zbyt wysokie i nie do zaakceptowania.
Dyrekcja przedstawiła członkom zespołu negocjacyjnego propozycję dotyczącą
wzrostu  wynagrodzenia  o 3,12% -  tj.  średnio o 80 złotych brutto  do stawki
zasadniczej.  
Ponadto przedstawione wcześniejsze  propozycje dotyczące:
-  wprowadzenia jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego,
-  nowych  zasad  wynagradzania  za  godziny  nadliczbowe  przepracowane  w
Święta kościelne lub Państwowe, 
-  wprowadzenia nowych zasad wypłat odpraw emerytalnych  i  rentowych,
mogą być przedmiotem dalszych dyskusji i negocjacji.

Komisja Zakładowa zobowiązała się do przedstawienia innych wskaźni-
ków naliczania nagród jubileuszowych i dodatków stażowych, by ponownie do-
konać wyliczenia ich kosztów. Zdaniem obu stron  wprowadzenie w zakładach
jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego oraz nowych zasad wynagradzania



za godziny nadliczbowe przepracowane w święta kościelne i państwowe są trud-
ne do wyliczenia, jednak mogą być przedmiotem dalszych dyskusji i uzgodnień
w rozpoczętym procesie podwyżkowym na 2017 rok. 

Komisja  Zakładowa  stoi  na  stanowisku,  że  do  czasu  wypracowania  i
uzgodnienia nowych zapisów do Regulaminu Wynagradzania nie można uzgod-
nić  oczekiwanego przez pracowników wskaźnika wzrostu stawek zasadniczych
brutto. Komisja Zakładowa  reprezentująca wszystkich pracowników ZF TRW
Polska Sp. z o.o. w Częstochowie w sprawie uzgodnienia  wzrostu wynagrodzeń
na 2017 rok przedstawiła Dyrekcji propozycję  podwyżek w wysokości 300 zło-
tych brutto do stawki zasadniczej przy wprowadzeniu w/w propozycji.

Ponadto zespół negocjacyjny oczekuje od pracodawcy poważnego potrak-
towania oczekiwań załogi. W związku z obecną sytuacją w kraju na rynku pra-
cy, wzrostu płacy minimalnej o 150 złotych brutto oraz wzrostu płacy godzino-
wej do 13 złotych brutto oczekiwania załogi nie są wygórowane, o  czym świad-
czą już  zawarte porozumienia podwyżkowe na 2017 rok - m.in. dla pracowni-
ków gliwickiej fabryki Opla, w fabryce plastików w Gliwicach oraz pracowni-
ków General Motors Manufacturing Poland w Tychach.

Dyrekcja TRW Polska stoi na stanowisku, że argumenty przedstawione
powyżej przez zespół negocjacyjny KZ w żaden sposób nie uzasadniają oczeki-
wań wzrostu stawki zasadniczej o 300 zł. W TRW Polska wszyscy pracownicy
osiągają wynagrodzenia znacznie przekraczające wynagrodzenie minimalne w
wysokości 2000 zł brutto od 01.01.2017 a stawek godzinowych nie stosuje się.
Wynagrodzenia w TRW Polska są konkurencyjne w odniesieniu do wynagro-
dzeń w firmach w Częstochowie i w regionie.

Wymienione wyżej zakłady nie stanowią miarodajnych punktów odniesie-
nia, ponieważ są oddalone geograficznie a ponadto nie reprezentują branży do-
stawców dla  przemysłu  motoryzacyjnego.  Dla pracownika  najważniejsze  jest
osiągane łącznie wynagrodzenie a nie kwota podwyżki dodana być może do ni-
skiego obecnie wynagrodzenia zasadniczego.

W przypadku nie zbliżenia się swoich stanowisk  na następnym spotkaniu
negocjacyjnym, Komisja Zakładowa wykorzysta przysługujące jej prawo wej-
ścia w spór zbiorowy oraz powiadomienie o tym fakcie członków  ERZ na naj-
bliższym spotkaniu w dniu 14 lutego br. 
- następne spotkanie z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie
dotyczące  rozpoczętego  procesu  podwyżkowego  uzgodniono  na  dzień  26
stycznia 2017 r. godz. 10.30.

Na tym protokół zakończono:
Prowadzący  -  Dyrektor HR  Andrzej Kozieł  zakończył  spotkanie.

Protokół sporządził:   Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk
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