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 14 lutego 2018 r. o godz. 10.30 - Zespół Negocjacyjny
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz Dyrekcja ZF TRW Polska
Sp. z o.o. w Częstochowie.
Uczestnicy spotkania:
Nazwisko
Andrzej Kozieł
Krzysztof Szwedkowicz
Artur Ogiński
Marek Lipniewski
Piotr Wojtkowiak
Stanisław Kołodziejczyk
Marek Kubiczek
Andrzej Bala

Pełniona funkcja
Dyrektor HR
Dyrektor SBS / Członek Zarządu
Dyrektor IRS
Dyrektor ds. Operacyjnych IRS
Dyrektor ds. Operacyjnych SBS
Przewodniczący Komisji Zakładowej
Zastępca przewodniczącego
Sekretarz Komisji Zakładowej

Spotkanie otworzył i prowadził - Dyrektor HR Andrzej Kozieł

1. Rokowania w toczącym się sporze zbiorowym:
W dniu 14 lutego 2018 r., w siedzibie ZF TRW Polska Sp. z o.o. w
Częstochowie przy ul. Rolnicza 33, zorganizowane zostało spotkanie,
którego przedmiotem były dalsze rokowania podwyżkowe w ramach
toczącego się sporu zbiorowego.
Dyrekcja poinformowała stronę związkową o braku akceptacji ze strony
Zarządu ZF do podpisania przedstawionego w dniu 12 lutego br. projektu
porozumienia podwyżkowego. Dyrekcja przedstawiła jednocześnie
kompromisowy projekt porozumienia podwyżkowego zaakceptowany przez
Zarząd ZF. Obie strony przystąpiły do rozmów i omówienia poszczególnych
pkt. zaakceptowanego przez Zarząd ZF porozumienia podwyżkowego.
Po przeprowadzeniu negocjacji dotyczących projektu podwyżkowego,
Komisja Zakładowa wyraziła gotowość podpisania porozumienia
podwyżkowego kończącego spór zbiorowy, ale pod warunkiem utrzymania
w zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie organizacji czasu
pracy dla pracowników produkcji w systemie trzyzmianowym. Dyrekcja
zakładu poduszek powietrznych zapewniła, że z chwilą podpisania
porozumienia pracownicy produkcji wracają do pracy na III zmiany.
Uzgodnienie ma dotyczyć okresu do końca września br. Jeśli po tym okresie
zajdzie potrzeba zmiany organizacji pracy dla pracowników produkcji obie
strony przystąpią do takich rozmów. W dalszym ciągu pracownicy, którzy

chcą pracować w systemie pracy jednozmianowej lub dwuzmianowej mogą
się zgłaszać do swoich liderów i kierowników produkcji.
Porozumienie podwyżkowe podpisane w dniu dzisiejszym na spotkaniu
zawiera z dniem 1. lutego 2018 r. wzrost budżetu płac w TRW Polska –
Zakład Poduszek Powietrznych i Zakład Pasów Bezpieczeństwa:
- Dla pracowników produkcji podwyżka zostanie wyliczona zgodnie z
zasadami przyznawania podwyżek określonymi w regulaminie
wynagradzania, a kwota bazowa wzrostu wynagrodzeń wynosi 200 zł. brutto.
Kwota bazowa pracowników produkcji przyjętych w 2017 r. jest w
wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia. – 1/12 kwoty bazowej za
każdy przepracowany miesiąc.
- Ponadto wszyscy pracownicy produkcji otrzymają 50 zł do stawki
wynagrodzenia zasadniczego brutto od 1. lipca 2018, bez względu na ocenę i
poziom absencji.
- Przed podwyżką nastąpi przegląd obowiązujących stawek wynagrodzenia
zasadniczego dla pracowników produkcji zatrudnionych przed 2012 rokiem i
ich wyrównanie o kwotę do 100 złotych brutto, do wysokości nie
przekraczającej 2500 zł.
- Wzrost wynagrodzeń pracowników działów nieprodukcyjnych będzie
indywidualnie zróżnicowany w zależności od oceny pracownika i absencji.
- Z dniem 1. marca 2018 ustala się następujący sposób potrącenia premii
frekwencyjnej:
- za pierwszy dzień absencji potrąca się 50 zł
- za drugi dzień absencji potrąca się 50 zł
- za trzeci dzień absencji potrąca się 100 zł
Z wyłączeniem nieobecności określonych w Regulaminie Wynagradzania.
Powyższe ustalenie obowiązuje do 31 grudnia 2018 r.
- W 2018 r. ustala się następujące okresy rozliczeniowy:
Styczeń-luty – dwumiesięczny okres rozliczeniowy
Od marca do grudnia włącznie – jednomiesięczny okres rozliczeniowy
W przypadku braku 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.
- Za pracę w godzinach nadliczbowych w następujące święta państwowe i
kościelne pracownikowi przysługuje w okresie do dnia 31.01.2019 r. dodatek
w wysokości 150% stawki zasadniczej 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
- Strony niezwłocznie przystąpią do rozmów na temat wprowadzenia
nagrody jubileuszowej od stycznia 2019 r. W terminie do końca maja 2018
r. planowane jest uzgodnienie zasad wprowadzenia nagrody jubileuszowej.
Wprowadzenie nagrody jubileuszowej na podstawie uzgodnionych zasad
odbędzie się w ramach przyszłorocznego budżetu podwyżkowego.
Na tym protokół zakończono:
Prowadzący - Dyrektor HR Andrzej Kozieł zakończył spotkanie.
Protokół sporządził: Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk

