
Protokół ze spotkania dot. procesu podwyżkowego

Otrzymują: 
1 egz. – Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
2 egz. – Dyrekcja ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie

Spotkanie w dniu 14 listopada 2017 r.  o godz.  13.00 -  Zespół Negocjacyjny
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz Dyrekcja ZF TRW Polska Sp. z
o.o. w Częstochowie. 

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

Spotkanie otworzył i prowadził - Dyrektor HR Andrzej Kozieł

Propozycja Dyrekcji przedstawiona na spotkaniu w dniu dzisiejszym
to zwiększenie wynagrodzeń o 5% co stanowi 150 złotych kwoty bazowej
dla  pracowników  produkcji.  Jednocześnie  w  przypadku  zaakceptowania
przez  stronę  związkową  tej  propozycji  Dyrekcja  zobowiązuje  się  do
rozpatrzenia w miarę możliwości innych postulatów Komisji Zakładowej.

Przedstawiciele  Komisji  Zakładowej  nie  zaakceptowali  propozycji
Dyrekcji wprowadzenia od 1 lutego 2018 roku podwyżki na poziomie 150
złotych brutto dla pracowników produkcji w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w
Częstochowie. 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” wielokrotnie przedstawiała
Dyrekcji swoje zastrzeżenia i negatywne stanowisko dotyczące zbyt niskich
wynagrodzeń pracowników produkcji  zatrudnionych w ZF TRW Polska
Sp.  z  o.o.  w  Częstochowie.  Pracownicy,  domagają  się  przede  wszystkim
znacznego wzrostu wynagrodzeń zasadniczych, ustalenia innych dodatków
oraz bonusów. Głównymi argumentami są bardzo dobre wyniki zakładów
ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie oraz konieczność sukcesywnego
równania płac pracowników polskich do pracowników zachodniej Europy
zatrudnionych w Grupie ZF.

Komisja  Zakładowa  NSZZ  „Solidarność”  stwierdza  również,  że
obecne płace pracowników produkcji są stanowczo za niskie w stosunku do
pracowników zatrudnionych w innych zakładach ZF TRW, o wiele niższe
wynagrodzenie  w  porównaniu  m.in.  do  wynagrodzeń  pracowników



produkcji  w  zakładach  ZF  TRW  Bielsko-Biała  i  ZF  TRW  Czechowice
Dziedzice,  w których z dniem 1 lipca br.  nastąpiły dodatkowe podwyżki
wynagrodzeń. Pracownicy produkcji zatrudnieni w ZF TRW Polska Sp. z
o.o.  w  Częstochowie  nie  posiadają  dodatkowych  wynagrodzeń  w
porównaniu  do  pracowników  zatrudnionych  w  zakładach  ZF  TRW
Czechowice  –  Dziedzice  i  ZF  TRW  Bielsko-Biała,  co  powoduje
dysproporcje w wysokościach wynagrodzeń i stanowi nierówne traktowanie
pracowników zrzeszonych w grupie ZF TRW w Polsce. Zbyt niskie płace
pracowników  produkcji  z  ZF  TRW  Polska  Sp.  z  o.o.  w  Częstochowie
przekładają się na brak odpowiedniej motywacji, zaangażowania ze strony
pracowników oraz coraz mniejszy brak osób chętnych do podjęcia pracy w
naszych  zakładach  potrzebnych  do  realizacji  zakładanych  planów
produkcyjnych. 

Pomimo zrealizowania czterech spotkań dotyczących zainicjowanego
i  rozpoczętego z dniem 16 sierpnia br.  przez Komisję  Zakładową NSZZ
„Solidarność”  w  ZF  TRW  Polska  Sp.  z  o.o.  w  Częstochowie  procesu
podwyżkowego i  braku ze  strony Dyrekcji  satysfakcjonującej  propozycji
wzrostu wynagrodzeń,  oczekiwanej  przez  pracowników ZF TRW Polska
Sp.  z  o.o.  w  Częstochowie,  Komisja  Zakładowa  NSZZ  „Solidarność”
przedstawiła Dyrekcji w dniu dzisiejszym ponowne żądania:

- wzrost wynagrodzeń z dniem 1. lutego 2018 r. o kwotę 400 złotych brutto
dla  każdego  pracownika  zatrudnionego w ZF TRW Polska  Sp.  z  o.o.  w
Częstochowie – nie mniejsze jednak niż w zakładach ZF TRW Polska w
Czechowicach i Bielsko-Biała.

-  wyrównanie  dla  pracowników  pośredniej  i  bezpośredniej  produkcji
posiadających  staż  pracy  powyżej  10  lat  w  TRW  Polska  Sp.  z  o.o.  w
Częstochowie / z uwzględnieniem pracy w APT na rzecz zakładów TRW/
stawki  zasadniczej  do  wysokości  2600  złotych  brutto  bez  uwzględnienia
podwyżki wynagrodzenia, która będzie obowiązywać od dnia 1 lutego 2018
r. w kwocie      400 zł brutto  ,

- wprowadzenie z dniem 1. lutego 2018 r. minimalnej stawki wynagrodzenia
zasadniczego dla pracowników produkcji na poziomie 2600 złotych brutto,

-  wprowadzenie  od  1.  lutego  2018  r.  w  ZF  TRW  Polska  Sp.  z  o.o.  w
Częstochowie jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego. W uzgodnieniu z
NSZZ „Solidarność” mogą być stosowane inne okresy rozliczeniowe,

-wprowadzenia  w  formie  aneksów  do  Regulaminu  Wynagradzania
przedstawionych  projektów  celem  ujednolicenia  siatki  płac  w  grupie
zakładów ZF TRW w Polsce:



- dodatku stażowego (załącznik nr 1)
- nagród jubileuszowych (załącznik nr 2)
- odpraw emerytalnych i rentowych (załącznik nr 3)
- dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych (załącznik nr 4)
- dodatków za pracę w systemie czterozmianowym (załącznik nr 5)
- wypłata nagrody rocznej (załącznik nr 6).

Jednocześnie  niezwłocznie  na  najbliższym  planowanym  spotkaniu
Komisja Zakładowa oczekuje ze strony Dyrekcji ZF TRW Polska Sp. z o.o.
w  Częstochowie  przedstawienia  swoich  propozycji  wzrostu  płac  i
wprowadzenia  przedstawionych  zapisów  dotyczących  dodatkowego
wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w zakładach ZF TRW Polska
Sp. z o.o. w Częstochowie, takich samych i na takim samym poziomie, jakie
obecnie obowiązują dla pracowników w zakładach ZF TRW Bielsko-Biała i
ZF TRW Czechowice Dziedzice. 

Proponowane  dodatkowe  zapisy  do  porozumienia  podwyżkowego
mogą zostać zmienione lub zmodyfikowane, jednak tylko w przypadku za-
proponowanego przez Dyrekcję satysfakcjonującego i oczekiwanego przez
załogę wzrostu budżetu wynagradzania. Zdaniem zespołu negocjacyjnego
NSZZ „Solidarność”  możliwa jest do zaakceptowania podwyżka dla pra-
cowników produkcji w wysokości na poziomie 320 złotych brutto do stawki
zasadniczej, przy jednoczesnym wprowadzeniu zapisów do wynagrodzenia,
które obwiązują obecnie dla pracowników produkcji w zakładach ZF TRW
Bielsko-Biała i ZF TRW Czechowice Dziedzice.
- następne spotkanie uzgodniono na 30 listopada br. godz. 13.00.

Na tym protokół zakończono:
Prowadzący - Dyrektor HR Andrzej Kozieł zakończył spotkanie.
Protokół sporządził: Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk


