
Częstochowa, 05.02.2018

Porozumienie dotyczące podwyżki wynagrodzeń z dniem 01. lutego 2018.

1. Z dniem 1. lutego 2018 wzrasta budżet płac w TRW Polska – Zakład Poduszek Powietrznych i Zakład 
Pasów Bezpieczeństwa.

2. W ramach wzrostu budżetu płac z dniem 1. lutego 2018 premia frekwencyjna wzrasta do 250 zł.

Z dniem wprowadzenia podwyższonej premii za każdy dzień absencji chorobowej potrąca się 50 zł z 
wyłączeniem nieobecności określonych w regulaminie wynagradzania TRW Polska.

3. Dla pracowników produkcji podwyżka zostanie wyliczona zgodnie z zasadami przyznawania podwyżek
określonymi w regulaminie wynagradzania a kwota bazowa wzrostu wynagrodzeń wynosi 200,-zł 
brutto.

4. Z dniem 01.02.2018 nastąpi przegląd stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników produkcji 
zatrudnionych  przed 2012 rokiem i w uzasadnionych przypadkach ich wyrównanie o kwotę do 100 zł 
brutto.

5. Wzrost wynagrodzeń pracowników działów nieprodukcyjnych będzie indywidualnie zróżnicowany w 
zależności od oceny pracownika.

6. W 2018 r. ustala się następujące okresy rozliczeniowe:

Styczeń - luty, – dwumiesięczny okres rozliczeniowy
Od marca do grudnia – jednomiesięczny okres rozliczeniowy

W przypadku braku innych uzgodnień od 2019 r. będzie obowiązywał dwumiesięczny okres 
rozliczeniowy.
W uzgodnieniu ze związkami zawodowymi inne okresy rozliczeniowe mogą być stosowane w 
przypadku konieczności wprowadzenia systemu czterozmianowego na niektórych liniach.

7. Za pracę w godzinach nadliczbowych w następujące święta państwowe lub kościelne pracownikowi 
przysługuje w okresie do 31.01.2019 r. dodatek w wysokości 150% stawki wynikającej z osobistego 
wynagrodzenia pracownika o ile pracownik nie otrzyma w zamian za pracę w ten dzień innego dnia 
wolnego:

1.Stycznia – Nowy Rok
- 6. Stycznia – Święto 3. Króli

Wielkanoc
3 Maja – Święto Konstytucji

- Boże Ciało
- 15. Sierpnia – Wniebowzięcie NMP

Wszystkich Świętych
11. Listopada – Święto Niepodległości

- Boże Narodzenie

8. Strony niezwłocznie przystąpią do rozmów na temat wprowadzenia nagrody jubileuszowej w 2019 r. W
terminie do końca maja 2018 planowane jest uzgodnienie zasad wprowadzenia nagrody jubileuszowej i 
przedstawienie ich do dalszej akceptacji.

9. Niniejsze porozumienie obowiązuje od daty jego podpisania.
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