
Protokół ze spotkania
Otrzymują: 
1 egz. – Komisja Zakładowa  NSZZ „Solidarność”
2 egz. – Dyrekcja TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie
Spotkanie w dniu  7 stycznia 2019 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
Artur Ogiński Dyrektor IRS 

Piotr Wojtkowiak Dyrektor ds. Operacyjnych  SBS

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

W dniu  7 stycznia 2019 r. o godz. 13.30 w siedzibie TRW Polska Sp. z o.o. w
Częstochowie  przy  ul.  Rolnicza  33, zorganizowane  zostało  drugie  spotkanie  w
ramach  toczącego  się  sporu  zbiorowego,  który   dotyczy  uzgodnienia  podwyżek
wynagrodzeń   dla  pracowników  zatrudnionych  w  TRW  Polska  Sp.  z  o.o.  w
Częstochowie na 2019 r. 

Zespół  negocjacyjny  Komisji  Zakładowej  NSZZ  „Solidarność”  poinformował
Dyrekcję, że nie akceptuje przedstawionych na spotkaniu w dniu 4 stycznia br. pro-
pozycji porozumienia podwyżkowego na 2019 r. dla pracowników zatrudnionych w
TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. 

Przedstawione w dniu dzisiejszym propozycje Komisji  Zakładowej NSZZ „Soli-
darność” porozumienia podwyżkowego:

1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. wzrasta budżet płac  dla pracowników 
zatrudnionych w TRW Polska - Zakład Poduszek Powietrznych i Zakład Pasów 
Bezpieczeństwa.

2. Dla wszystkich pracowników działu produkcji oraz działów nieprodukcyjnych
podwyżka zostanie wyliczona zgodnie z zasadami przyznawania podwyżek 
określonymi w Regulaminie Wynagradzania, a kwota bazowa wzrostu wynagrodzeń 
wynosi 250 złotych brutto. Kwota bazowa pracowników przyjętych w 2018 roku jest w
wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia, - 1/12 kwoty bazowej za każdy 
przepracowany miesiąc. 

3. Od dnia 1 stycznia  2019 roku będzie obowiązywać wypłacanie nagród 
jubileuszowych wg poniższych zasad:

a/ 2000 złotych brutto, których staż nieprzerwanej pracy w TRW Polska 
wynosi 20 lat w 2019 roku,



b/ 2500 złotych brutto, których staż nieprzerwanej pracy w TRW Polska 
wynosi 25 lat w 2019 roku.

Wypłata nagrody jubileuszowej nastąpi w miesiącu następującym po miesiącu 
osiągnięcia wyżej wymienionego stażu pracy. Kontynuacja wypłat nagród 
jubileuszowych będzie obowiązywać w kolejnych procesach podwyżkowych.  Przy 
wypłacie nagród jubileuszowych w następnych latach będzie  wliczony dodatkowy 
staż pracy wynoszący 30 lat z wysokością  nagrody na poziomie 3000 złotych brutto 
oraz będzie uwzględniany do wysokości nagrody wskaźnik inflacji za poprzedni rok 
kalendarzowy.

4. Z dniem 1 stycznia 2019 r. ustala się następujące zasady wypłaty premii 
frekwencyjnej:

a/ 200 złotych brutto wypłacana miesięcznie,

 b/ premia  wypłacana  jest dla pracowników na zasadach obowiązujących w  
Regulaminie Wynagradzania.

5. Za pracę w godzinach nadliczbowych w następujące święta państwowe lub 
kościelne   pracownikowi przysługuje w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019
roku 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 Trzech Króli

- Wielkanoc,

- 1 Maja – Święto Pracy

- 3 Maja - Święto Konstytucji

- Boże Ciało

- 15 Sierpnia - Wniebowzięcie NMP

- Wszystkich Świętych

- 11 Listopada - Święto Niepodległości

- Boże Narodzenie.

6. W 2019 roku ustala się następujące okresy rozliczeniowe:

           Styczeń–październik – jednomiesięczny okres rozliczeniowy 

           Listopad–grudzień – dwumiesięczny okres rozliczeniowy.

W uzgodnieniu ze związkami zawodowymi inne okresy rozliczeniowe mogą 
być stosowane w przypadku konieczności wprowadzenia systemu 
czterozmianowego na niektórych liniach.

Dyrekcja  stanowczo  odrzuca  przedstawione  przez  NSZZ  „Solidarność”
propozycje podwyżkowe. Dyrekcja nie akceptuje takich postulatów z uwagi na brak
zgody na przeznaczenie tak dużego wskaźnika budżetu na wzrost   podwyżek na
2019 rok. 

     Dyrekcja zaproponowała różne warianty podwyżkowe polegające na zmniej-
szeniu wysokości miesięcznej premii frekwencyjnej do 100 złotych brutto i dodatkowo



naliczane półroczne w wysokości 600 złotych brutto lub naliczanie w cyklu czteromie-
sięcznym – 400 złotych brutto. Mimo różnych propozycji Dyrekcji strony nie doszły do
porozumienia. Przy akceptacji tych wariantów Dyrekcja zobowiązuje się do wprowa-
dzenia nagród jubileuszowych oraz kwoty bazowej w wysokości 230 złotych brutto
dla pracowników produkcji. Inne propozycje Dyrekcji  to podwyżka 150 złotych brutto
kwota bazowa oraz zwiększenie wysokości premii frekwencyjnej do 250 złotych brut-
to. W przypadku nie wprowadzenia nagród jubileuszowych Dyrekcja proponuje kwotę
bazową w wysokości 160 złotych brutto. 

W związku z brakiem porozumienia Dyrekcja przedstawiła stronie związkowej
ostatnią  propozycję:  zmniejszenie  wysokości  miesięcznej  premii  frekwencyjnej  do
100 złotych brutto i jej wypłatę po pół roku oraz zwiększenie kwoty bazowej podwyżki
do 200 złotych brutto. 

Przedstawiciele strony społecznej nie akceptują jakiejkolwiek propozycji pra-
codawcy przedstawionych na dzisiejszym spotkaniu. Jednocześnie poinformowano
Dyrekcję, że pracownicy oczekują w 2019 roku wzrostu podwyżek wynagrodzeń na
poziomie nie mniejszym niż w 2018 roku. Widząc zbyt duże rozbieżności w stanowi-
skach obu stron dotyczące uzgodnienia wysokości kwoty bazowej podwyżki, człon-
kowie zespołu negocjacyjnego zwrócili się do Dyrektora HR o sporządzenie protoko-
łu rozbieżności. Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Komisja Za-
kładowa wchodzi z pracodawcą w rokowania z udziałem mediatora oraz w przypadku
braku osiągnięcia porozumienia zorganizuje referendum strajkowe.

Prowadzący   Dyrektor  HR   Andrzej  Kozieł   zobowiązał  się  do  przesłanie
stronie związkowej protokołu i zakończył  spotkanie.


