
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  30  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

1. Dyrekcja przedstawiła i omówiła plany produkcyjne przypadające na
miesiąc  grudzień  br.  i  styczeń  2018  r.  oraz  w  trakcie   trwania  przerwy
świąteczno-noworocznej  dla  naszych  zakładów.  Dyrekcja  zakładu  poduszek
powietrznych poinformowała, że w związku z dużymi zamówieniami konieczna
jest zmiana harmonogramu w miesiącu grudniu polegająca na zamianie dnia do
odbioru za święto przypadające w dniu 11 listopada br. Zaplanowany wcześniej
wolny  dzień  na  22  grudnia  przypadnie  na  dzień  29  grudnia  br.  Zmiana
harmonogramu spowodowana jest także otrzymaniem dnia wolnego za święto
przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r. na  dzień  2 stycznia 2018 r. Oznacza to,
że zakład poduszek powietrznych rozpoczyna pracę w Nowym Roku z dniem
3.stycznia.  Na  dzień  dzisiejszy  w  zakładzie  poduszek  powietrznych
przewidywana jest praca w okresie świąteczno-noworocznym na dwóch liniach
produkcyjnych, jednak plany te mogą zostać zweryfikowane. 

W  zakładzie  pasów  bezpieczeństwa   dniem  do  odbioru  za  święto
przypadające w dniu 11 listopada pozostaje dzień 27 grudnia br.  Pracownicy
otrzymają również w zakładzie pasów bezpieczeństwa dzień wolny w dniu 2
stycznia 2018 r. za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r. Zakład pasów
rozpoczyna także pracę w Nowym Roku w dniu 3 stycznia. 

2. W związku z brakiem odpowiedzi ze strony Zarządu ZF dotyczącej
zwiększenia kwoty podwyżki na rok 2018,  Dyrekcja na spotkaniu w dniu dzi-
siejszym podtrzymała swoją wcześniejszą propozycję dotyczącą wzrostu wyna-



grodzenia dla pracowników produkcji z dniem 1 lutego 2018 roku o kwotę  ba-
zową 150 złotych brutto do stawki zasadniczej. Komisja Zakładowa NSZZ „So-
lidarność” oczekuje znacznie wyższych podwyżek dla  pracowników i odrzuciła
proponowany przez Dyrekcję wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. Zdaniem zespołu
negocjacyjnego  NSZZ „Solidarność”  proponowany  przez  Dyrekcję  wskaźnik
podwyżki jest nieadekwatny do oczekiwań pracowników produkcji.

Komisja  Zakładowa NSZZ „Solidarność” przedstawiała Dyrekcji  swoje
zastrzeżenia i negatywne stanowisko dotyczące zbyt niskich wynagrodzeń   pra-
cowników produkcji zatrudnionych w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstocho-
wie w stosunku do pracowników zatrudnionych w innych zakładach motoryza-
cyjnych w kraju, także niższych wynagrodzeń w porównaniu m.in. do wynagro-
dzeń pracowników produkcji w zakładach ZF TRW Bielsko-Biała i ZF TRW
Czechowice-Dziedzice, w których z dniem 1 lipca br. nastąpiły dodatkowe pod-
wyżki 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.

Pracownicy domagają się przede wszystkim znacznego wzrostu wynagro-
dzeń zasadniczych, ustalenia innych dodatków oraz bonusów. Głównymi argu-
mentami są bardzo dobre wyniki zakładów ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Często-
chowie oraz konieczność sukcesywnego równania płac pracowników polskich
do pracowników zachodniej Europy zatrudnionych w Grupie ZF. Przedstawicie-
le Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” stwierdzili  również,  że zbyt niskie
płace  pracowników produkcji w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie
przekładają się na brak odpowiedniej motywacji, zaangażowania  ze strony pra-
cowników oraz coraz mniejszy brak osób chętnych  do podjęcia pracy w na-
szych zakładach potrzebnych do realizacji zakładanych planów  produkcyjnych. 

Pomimo zrealizowania pięciu tur rozmów 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 konstruktywnych propozycji  Dyrekcji,  oczekiwanych
przez pracowników produkcji,  Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w ZF
TRW Polska Sp.  z  o.o.  w Częstochowie  posiadająca  status  reprezentatywnej
organizacji związkowej w rozumieniu art. 24125a  Kodeksu Pracy, obejmująca
swoim zasięgiem działania  Pracodawcy  ZF TRW Polska  Sp.  z  o.o.  przy  ul
Rolnicza 33 w Częstochowie, ponownie przedstawiła  Dyrekcji  swoje żądania
zawarte w piśmie z dnia 16 sierpnia i  14 listopada 2017 r.  dotyczące  m.in.
wzrostu 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,  wyrównania  dla  pracowników  pośredniej   i  bezpośredniej
produkcji  stawki   zasadniczej  do  wysokości  2600  złotych  brutto  bez



uwzględnienia podwyżki wynagrodzenia, która będzie obowiązywać  od dnia 1.
lutego 2018 r. w kwocie      400zł brutto, wprowadzenia z dniem 1. lutego 2018 r.
minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników produkcji na
poziomie 2600 złotych brutto, wprowadzenia w formie aneksów do Regulaminu
Wynagradzania przedstawionych projektów celem ujednolicenia siatki płac w
grupie zakładów ZF TRW w Polsce:

- dodatku stażowego 
- nagród jubileuszowych 
- odpraw emerytalnych i rentowych 
- dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
- dodatków za pracę w systemie czterozmianowym 
- nowego zapisu dot. naliczania i wypłaty nagrody rocznej.
Obie strony wspólnie omówiły  proponowane w/w  projekty. Dyrekcja

oświadczyła, że zostały one poddane głębokiej analizie finansowej mającej na
celu określenie wskaźnika mającego wpływ na  wzrost budżetu wynagrodzenia
oraz  przesłane  przełożonym  w  celu  rozpatrzenia  i  ewentualnej  akceptacji.
Niektóre  propozycje  Komisji  Zakładowej,  które  nie  obciążają  zbytnio
wskaźnika wynagrodzenia, zostaną jeszcze raz rozpatrzone przez Dyrekcję i na
najbliższym planowanym spotkaniu  zostaną  przedstawione.  Omawiano  także
przedstawioną  przez  Dyrekcję  ewentualną  zmianę  wysokości  premii
frekwencyjnej (z uwagi na dużą absencję chorobową) oraz zmianę naliczania
premii produkcyjnej w celu wzrostu jej wysokości.

Na zakończenie spotkania Komisja Zakładowa poinformowała Dyrekcję
ZF  TRW  Polska  Sp.  z  o.o.  w  Częstochowie,  że  oczekuje  wzrostu  płac  i
wprowadzenia  przedstawionych  zapisów  dotyczących  dodatkowego
wynagrodzenia  dla 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 zaznaczając  jednocześnie,  że  w  przypadku
niespełnienia żądań i braku porozumienia podwyżkowego do dnia 15 stycznia
2018 roku wejdzie w spór zbiorowy z pracodawcą.

Następne  spotkanie  z  Dyrekcją  ZF  TRW  Polska  Sp.  z  o.o.  w
Częstochowie dotyczące rozpoczętego procesu podwyżkowego uzgodniono na
dzień 15 grudnia br. 

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


