
Protokół ze spotkania dot.  procesu podwyżkowego

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

Spotkanie w dniu 22 listopada 2018 r. o godz. 13.30 -  Zespół  Negocjacyjny
Komisji  Zakładowej  NSZZ „Solidarność”  oraz  Dyrekcja  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
Magdalena Simkiewicz Dyrektor Działu Spraw Pracowniczych SBS
Kamila Kuprowicz Menedżer Działu Spraw Pracowniczych IRS
Stanisław Kołodziejczyk Przewodniczący Komisji Zakładowej
Marek Kubiczek Zastępca przewodniczącego
Andrzej Bala Sekretarz  Komisji Zakładowej
Katarzyna Idzikowska Członek  Komisji Zakładowej

Spotkanie  otworzył  i prowadził  - Dyrektor HR Andrzej Kozieł

Proponowane podwyżki wynagrodzeń   
Dyrekcja  podtrzymuje  swoją  wcześniejszą  propozycję  z  dnia  6.  listopada br.
dotyczącą  wzrost  stawki  zasadniczej  dla  pracowników  produkcji  o  kwotę
bazową 50 zł brutto oraz wzrost miesięcznej premii frekwencyjnej o kwotę 100
zł  brutto.  W  przypadku  zaakceptowania  przez  NSZZ  „Solidarność”  tej
propozycji pracodawca jest skłonny do wprowadzenia nagród jubileuszowych
od dnia 1 stycznia 2019 r. w następującej formie.  Każdy pracownik, który w
2019 r. będzie posiadał 15 lat pracy w spółce TRW (wchodzi również praca w
spółce SSP, bez okresu pracy w APT) dodatkowo otrzyma 10 zł brutto do stawki
bez względu na ocenę i poziom absencji, pracownik z 20-letnim stażem pracy,
który osiągnie w 2019 r. otrzyma 15 zł  brutto do stawki zasadniczej, 25 lat – 20
zł  brutto,  30 lat  – 25 zł  brutto,  35 lat  –  30 zł  brutto do stawki.  Dodatkowe
podwyżki  stawek  zasadniczych  w  ramach  nagrody  jubileuszowej  otrzymają
wszyscy  pracownicy  zatrudnieni  w  spółce  TRW  (zaliczona  będzie  również
praca w spółce SSP, jednak nie będzie się zaliczał do tego stażu okres pracy w
APT). W związku z  wysoką absencją  chorobową wśród pracowników, która
stanowi duży  problem,  Dyrekcja zwróciła się do strony  społecznej o bardzo
poważne  rozważenie  wprowadzenia  nowych  zasad  wypłaty  premii
frekwencyjnej  i  jej  wysokości.  Zdaniem  Dyrekcji  będzie  to  podstawą  do



dalszych negocjacji  w celu zwiększenia budżetu wynagrodzenia i  ewentualne
wprowadzenie nagród jubileuszowych w zaproponowanej formie. 
Członkowie zespołu negocjacyjnego NSZZ „Solidarność” przedstawione przez
Dyrekcję na spotkaniu propozycje podwyżek wynagrodzeń dla pracowników na
2019 rok, stanowczo odrzucają. Propozycje te są bardzo dalekie od oczekiwań
pracowników i  ich  wysiłku  i  zaangażowania  w rozwój  naszych zakładów w
Częstochowie. Strona społeczna w pełni popiera działania Dyrekcji zmierzające
do wyeliminowania nadużyć niektórych pracowników z korzystania ze zwolnień
lekarskich,  ale nie zgadza się na jakiekolwiek zwiększanie  wysokości  premii
frekwencyjnej  kosztem  podwyżek  wynagrodzeń   do  stawki  zasadniczej
pracownika. Komisja  Zakładowa  już  na  wcześniejszych  spotkaniach
zaproponowała  pracodawcy wprowadzenie rocznych nagród finansowych dla
pracowników ze 100% obecnością w ciągu całego roku, w zamian za koszulki
lub  inne  zbędne  gadżety.  Zdaniem  strony  związkowej  będzie  to  bardziej
motywujące  niż  proponowane  przez  pracodawcę  300  zł  miesięcznej  premii
frekwencyjnej.  Stanowisko  Komisji   Zakładowej  NSZZ  „Solidarność”  w
sprawie  wprowadzenia   nagród  jubileuszowych  jest  jednoznaczne  i  się  nie
zmieni.  Zadaniem  Dyrekcji  i  NSZZ  „Solidarność”  jest  wypracowanie  i
uzgodnienie kompromisu dotyczącego wysokości nagrody po 15 latach pracy,
20 latach, 25 latach itp. Zdaniem Komisji Zakładowej zgodnie z wcześniejszymi
ustaleniami   przy  podpisywaniu  porozumienia  podwyżkowego  na  2018  rok
nagrody jubileuszowe dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o.
w  Częstochowie  muszą  zostać  wprowadzone  z  dniem  1  stycznia  2019  r.
Zdaniem  Dyrekcji  proponowane  zwiększenie  wynagrodzenia  zasadniczego
pracowników  –  jubilatów  jest  dobrą  alternatywną  propozycją  i  wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom pracowników z długim stażem.
Ponadto  zwiększenie  wynagrodzenia  zasadniczego  zwiększa  też  wszelkie
dodatki jak np. dodatek nocny, wynagrodzenie za nadgodziny itp.
Strona związkowa jeszcze raz podtrzymuje swoje żądania zawarte i przesłane
Dyrekcji w piśmie z dnia 25 września, które są oczekiwane przez pracowników
TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Przy negocjacjach płacowych zawsze
następuje  kompromis  obu stron.  Dotychczas  stanowisko pracodawcy i  strony
związkowej  reprezentującej  załogę  są  dalece  rozbieżne.  Wprowadzenie  do
Regulaminu Wynagradzania uzgodnionych zasad przyznawania i wypłat nagród
jubileuszowych dla pracowników ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie,
przedstawienie  na  następnym  spotkaniu  przez  Dyrekcję  znaczącej  kwoty
bazowej  podwyżki stawki zasadniczej, obecna propozycja 50 zł brutto, jest zbyt
niska  i  nie  do  zaakceptowania,  pozwoli  stronie  społecznej  na  rozważenie
propozycji podniesienia wysokości miesięcznej premii frekwencyjnej.
Pracownicy w zakładach TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie coraz bardziej 
są niezadowoleni  z powodu niskich, niezadowalających wynagrodzeń w stosun-
ku do ich zaangażowania, wkładanego wysiłku fizycznego i psychicznego w 
celu realizacji coraz to większych zakładanych celów produkcyjnych. Na coraz 



to niższe płace ma wpływ coraz mniejsza ilość nadgodzin, mniejsza od oczeki-
wań pracowników wysokość miesięcznej premii produkcyjnej.  Nowe urucho-
mienia, zatrudnianie nowych pracowników na stanowiskach  pracowników  pro-
dukcji TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie powoduje, że  pracownicy posia-
dających większy staż i zdecydowanie większe kwalifikacje oraz doświadczenie
w wykonywaniu swoich obowiązków pracowniczych,  muszą dodatkowo wkła-
dać swoje zaangażowanie i swój wysiłek fizyczny w pomoc dla tych osób na li-
niach produkcyjnych, by w pełni zrealizować zakładane plany produkcyjne. 
Zdaniem Dyrekcji wdrażanie do pracy nowych pracowników przy wsparciu bar-
dziej doświadczonych pracowników jest standardowym, stosowanym od zawsze
podejściem, więc podnoszenie tej kwestii w procesie negocjacji podwyżkowych 
jest całkowicie niezrozumiałe. Pracownicy z długimi stażem i wysokimi kwalifi-
kacjami też kiedyś zaczynali pracę w zakładzie i też wtedy ktoś im pomagał.
Członkowie  zespołu  negocjacyjnego  przekażą  pozostałym członkom Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” spostrzeżenia Dyrekcji, że niektóre grupy za-
wodowe mają o wiele większe stawki zasadnicze niż pracownicy produkcji i by-
łoby to niesprawiedliwe w naliczaniu wysokości nagród i ewentualne rozważe-
nie zmiany zasad wypłat nagród jubileuszowych, wysokość mogła  być liczona
nie w % od podstawy lecz kwotowo, byłaby wtedy bardziej sprawiedliwa w sto-
sunku do wszystkich pracowników zatrudnionych  TRW Polska  Sp.  z  o.o.  w
Częstochowie. produkcji i innych  nieprodukcyjnych grup zawodowych, które
mają często o wiele większe stawki zasadnicze wynagrodzenia.  Zdaniem Dy-
rekcji wpływ nagród jubileuszowych na  motywację i pracowników nie jest jed-
nak znany. Członkowie zespołu negocjacyjnego NSZZ „Solidarność” proponują
alternatywę w zamian za nagrody jubileuszowe, za każdy rok pracy przepraco-
wany w spółce TRW kwota 10 zł brutto do wynagrodzenia miesięcznego pra-
cowników zatrudnionych w zakładach TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Dyrekcja nie akceptuje tej propozycji ponieważ oznaczałoby to ponowne wpro-
wadzenie dodatku stażowego, a nie nagród jubileuszowych. Zdaniem Komisji
Zakładowej  pracownicy,  domagają się  przede  wszystkim znacznego  wzrostu
wynagrodzeń zasadniczych,  ustalenia  innych dodatków oraz  bonusów.  Argu-
mentami,  które przemawiają za znaczącym wzrostem wynagrodzeń są w dal-
szym ciągu bardzo dobre wyniki zakładów TRW Polska Sp. z o.o. w Częstocho-
wie.   Niskie płace  pracowników produkcji w  TRW Polska  Sp. z o.o. w Czę-
stochowie w przyszłości przełożą się na powolny brak odpowiedniej motywacji,
zaangażowania  ze strony pracowników oraz coraz mniejszy brak odpowiednich
osób  do podjęcia pracy w naszych zakładach, potrzebnych do realizacji zakła-
danych planów  produkcyjnych. Informacja przedstawiona przez Dyrekcję, że
wynagrodzenia  pracowników w TRW Polska  są  na atrakcyjnym poziomie,  o
czym świadczy brak problemów z pozyskiwaniem pracowników chętnych do
pracy oraz niska fluktuacja są zdaniem strony związkowej nie do końca prawdą,
w niedługim okresie 300 osób nabędzie prawa emerytalne, z dniem 1. grudnia
br. zostaje w zakładzie poduszek przyjęta grupa 350 osób z APT oraz coraz to



mniejsze kolejki chętnych do pracy w naszych zakładach świadczą coś innego.
Dyrekcja prostuje, że do końca 2019 r. uprawnienia emerytalne nabędzie tylko
ok. 85 osób. Fakt, że wkrótce zostanie przyjęta grupa 350 osób z APT świadczy
o tym, że problemu z pozyskiwaniem nowych pracowników nie ma.

NSZZ „Solidarność”  odrzuca  zaproponowane na dzisiejszym spotkaniu
przez  Dyrekcję  propozycje  wzrostu  wynagrodzeń  dla  pracowników
zatrudnionych w zakładach TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.  Komisja
Zakładowa  NSZZ „Solidarność” reprezentująca pracowników zatrudnionych  w
zakładach TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie oczekuje znaczącego wzrostu
wynagrodzeń stawek zasadniczych na 2019 rok na poziomie nie mniejszym niż
uzyskane w 2018 roku.
Na tym protokół zakończono:
Dyrekcja i strona związkowa postanowiły chęć dalszych rozmów.
Następne spotkanie zaplanowano na 7 grudnia, godz. 10.30.
Na tym protokół zakończono:
Prowadzący  -  Dyrektor HR  Andrzej Kozieł  zakończył  spotkanie.
Protokół sporządził:   Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk


