
Protokół ze spotkania
Otrzymują: 
1 egz. – Komisja Zakładowa  NSZZ „Solidarność”
2 egz. – Dyrekcja TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie
Spotkanie w dniu  19 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 - 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

Negocjacje podwyżkowe:
W dniu  19 grudnia 2018 r.  o  godz.  10.00 w siedzibie  TRW Polska Sp.  z  o.o.  w
Częstochowie  przy  ul.  Rolnicza  33, zorganizowane  zostało  spotkanie,  którego
przedmiotem były rozmowy negocjacyjne w rozpoczętym procesie podwyżkowym na
2019 r. 
Propozycja Dyrekcji: 

Wprowadzenie  w 2019 r. nagród jubileuszowych na podobnych zasadach jakie
obowiązują w zakładach TRW Czechowice–Dziedzice. Pierwsza nagroda jubileuszo-
wa będzie wypłacona za przepracowane 20 lat w wysokości kwotowej 2000 zł brutto,
a za przepracowane 25 lat w wysokości 2500 złotych brutto. W roku 2019 mamy tyl -
ko pracowników, którzy będą obchodzić okrągłe jubileusze 20 i 25 lat pracy. Konty-
nuacja wypłat nagród jubileuszowych w kolejnych latach oraz ewentualna zmiana za-
sad ich wypłaty będą omawiane w czasie następnych negocjacji podwyżkowych. Po-
dział dotychczasowej premii frekwencyjnej na 600 złotych brutto za 100 % obecność
w pracy w I półroczu płatne w miesiącu lipcu 2019 r. i w wysokości 600 złotych brutto
za 100 % frekwencję w pracy w II półroczu płatne w miesiącu styczniu 2020 r. oraz
miesięczną premię frekwencyjną w wysokości 100 zł brutto wypłacaną na dotychcza-
sowych zasadach. Po zaakceptowaniu tych propozycji Dyrekcja proponuje  ponadto
podwyżkę stawki zasadniczej dla pracowników produkcji o kwotę bazową 200 złotych
brutto. Zdaniem strony związkowej zaproponowana podwyżka kwoty bazowej  na po-
ziomie 200 złotych brutto  do stawki  zasadniczej  przy jednoczesnym zmniejszeniu
miesięcznej premii frekwencyjnej do wysokości 100 zł w znacznym stopniu odbiega
do oczekiwań pracowników, którzy oczekują wysokości podwyżki stawki zasadniczej
na poziomie, którą otrzymali w 2018 roku bez pomniejszenia innych składników wy-
nagradzania. Na chwilę obecną stanowiska Dyrekcji i NSZZ „Solidarność” są rozbież-
ne i dotyczą uzgodnienia wysokości kwoty bazowej podwyżki dla pracowników pro-



dukcji. Strona społeczna ponownie przedstawiła oczekiwania pracowników związane
ze wzrostem wynagrodzeń na 2019 r., które w znacznym stopniu odbiegają od tych
zaproponowanych przez pracodawcę na dzisiejszym spotkaniu. Na  spotkaniu w dniu
19 grudnia br. stanowiska Dyrekcji i NSZZ „Solidarność” nie doprowadziły do wypra-
cowania i zawarcia kompromisowego porozumienia podwyżkowego. Zespół negocja-
cyjny  Komisji  Zakładowej  NSZZ „Solidarność”  nie  akceptuje  w żaden sposób tak
przedstawionych i  zawartych w czterech punktach propozycji  podwyżek. Dyrekcja
TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie została poinformowana, że w związku z bra-
kiem wypracowania porozumienia podczas odbytych sześciu spotkań dotyczących
uzgodnienia podwyżek,  Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” wchodzi  z praco-
dawcą w spór zbiorowy.  W związku z nadchodzącym okresem świąteczno–nowo-
rocznym pismo dotyczące zgłoszenia sporu zbiorowego zostanie dostarczone praco-
dawcy w dniu 3.stycznia 2019 r.  Dyrekcja zaproponowała stronie związkowej na-
stępne spotkanie już w ramach prowadzenia rokowań na dzień  04. stycznia 2019 r.  

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


