
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  6  lutego  2017  r.  o  godz.  14.30 -  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
Dyrekcja podtrzymuje swoje stanowisko wzrostu wynagrodzenia o 3,12%

- tj. średnio o 80 złotych brutto do stawki zasadniczej.  
W  przypadku  zaakceptowania  proponowanego  wzrostu  wynagrodzenia

mogą  być  wstępnie  przyjęte  do  dalszego  procedowania  propozycje  Komisji
Zakładowej dotyczące:
-  wprowadzenia jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego,
-  nowych  zasad  wynagradzania  za  godziny  nadliczbowe  przepracowane  w
wyznaczone  święta kościelne lub państwowe, 

Zdaniem Dyrekcji  TRW Polska  wprowadzenie  w zakładach  jednomie-
sięcznego  okresu  rozliczeniowego,  nowych  zasad  wynagradzania  za  godziny
nadliczbowe przepracowane w wybrane Święta kościelne i Państwowe  dla pra-
cowników są  do przyjęcia, pod warunkiem uzgodnień  wzrostu wynagrodzeń w
rozpoczętym procesie podwyżkowym na 2017 rok na poziomie kwoty bazowej
podwyżki w wysokości 80 zł. Dyrekcja TRW Polska  jest otwarta na dalsze ne-
gocjacje pod warunkiem redukcji obecnych oczekiwań podwyżkowych prezen-
towanych przez KZ.

Komisja Zakładowa  koryguje swoją wcześniejszą  propozycje podwyżki
do 150 złotych w przypadku  jednoczesnego podpisania porozumienia dotyczą-
cego:

- jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego, 
-   nowych zasad wynagradzania za godziny nadliczbowe przepracowane w

wybrane święta kościelne i państwowe, 
- nowych zasad wypłat odpraw emerytalno-rentowych  oraz 
- nagród jubileuszowych.
W przypadku braku  akceptacji  takiego zapisu porozumienia ze strony

Dyrekcji, Komisja Zakładowa  oczekuje  od dnia 1 lutego br. podwyżki w wyso-



kości 200 złotych dla każdego pracownika zatrudnionego w zakładach ZF TRW
Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.

Dyrekcja TRW Polska podtrzymuje swoje wcześniejsze  stanowisko argu-
mentując,  że   przedstawione  przez  zespół  negocjacyjny oczekiwania  wzrostu
stawki zasadniczej o 150 złotych nie są zasadne w porównaniu do wynagrodzeń
w zakładach pracy w regionie częstochowskim.  Zdaniem Komisji Zakładowej
porównywanie wynagrodzeń pracowników TRW Polska do wynagrodzeń w in-
nych zakładach naszego regionu, jest bezpodstawne i nie adekwatne do rodzaju
wykonywanej pracy, włożonego przez pracownika TRW Polska, jego wysiłku w
produkcję, czego dowodem jest ciągły rozwój naszych zakładów, dobra kondy-
cja finansowa, coroczna duża sprzedaż przynosząca zyski, nowe uruchomienia
linii produkcyjnych i coraz większa wydajność pracowników, a co za tym idzie
coraz większa produkcja.

Porównywanie wynagrodzeń pracowników TRW Polska do innych zakła-
dów w regionie nie stanowi argumentu i przesłanek do oczekiwanego przez pra-
cowników TRW Polska wzrostu wynagrodzeń. Coroczny niekończący się argu-
ment pracodawcy o płacach w regionie, zadowoleniu pracowników z obecnych
warunków pracy i płacy mija się z prawdą.

Dyrekcja  stanowczo  odrzuca  i  nie  widzi  możliwości  wprowadzenia
wypłat nagród jubileuszowych oraz  dodatku stażowego, jednocześnie istnieje
możliwość korekty wzrostu wynagrodzenia stawki dla pracowników produkcji
średnio nie o 80 złotych  lecz o 90 zł brutto do stawki zasadniczej. W toczących
się  rozmowach  negocjacyjnych  zostały  poruszone  inne  tematy  ewentualnej
możliwości wzrostu premii frekwencyjnej, większej wypłaty nagrody rocznej w
porównaniu do wypłaty za 2016 rok lub ewentualny dodatek za pranie.

Komisja  Zakładowa  odrzuciła  proponowany  przez  Dyrekcję  wskaźnik
wzrostu wynagrodzenia. Zaproponowany wskaźnik wzrostu wynagrodzenia nie
jest do zaakceptowania i jest daleki od oczekiwań pracowników  zakładów ZF
TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.

Z uwagi na chęć dalszych rozmów i negocjacji w rozpoczętym procesie
podwyżkowym przez obie strony, zaplanowano następne spotkanie na dzień 10
lutego br. godz. 13.00.

Zdaniem Komisji Zakładowej  jest to prawdopodobnie spotkanie ostatniej
szansy  dla  Dyrekcji  TRW Polska  Sp.  z  o.o.   w Częstochowie  na  spełnienie
żądań  i  oczekiwań  dotyczących  podwyżek  wynagrodzenia  dla  pracowników
zakładów ZF TRW Polska w Częstochowie,  przed ewentualnym wejściem w
spór zbiorowy oraz  powiadomieniem  w dniu 14 lutego br. członków SC ERZ o
problemach  związanych  z  zakończeniem  procesu  podwyżkowego  w  TRW
Polska Sp. z  o.o. 
- następne spotkanie uzgodniono na dzień 10 lutego 2017 r. godz. 13.00.

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

Protokół sporządził:   Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk


