
Protokół ze spotkania
Otrzymują: 
1 egz. – Komisja Zakładowa  NSZZ „Solidarność”
2 egz. – Dyrekcja TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie
Spotkanie w dniu  10 stycznia 2019 r. o godz. 14.30 - 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

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 10 stycznia 2019 r. o godz. 14.30 w siedzibie TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie
przy ul. Rolnicza 33, zorganizowane zostało następne spotkanie w ramach toczącego się
sporu zbiorowego, który  dotyczy uzgodnienia podwyżek wynagrodzeń  dla pracowników za-
trudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie na 2019 r. Na początku zebrania
przedstawiciele obu stron biorących udział w spotkaniu 7. stycznia br. podpisali protokół roz-
bieżności. Dyrekcja biorąc pod uwagę sugestie przedstawicieli załogi oświadcza, że odstępu-
je od propozycji podziału dotychczasowej  premii frekwencyjnej. Miesięczna premia  frekwen-
cyjna wypłacana  będzie w wysokości 200 złotych brutto dla pracowników na zasadach za-
wartych w obowiązującym  Regulaminie Wynagradzania. Jednocześnie pracodawca propo-
nuje stronie związkowej przyśpieszenie daty podwyżki z 1. Lutego na 1 stycznia 2019 roku
oraz w  powiązaniu z dalszymi niżej wymienionymi elementami podwyżkę stawki zasadniczej
dla pracowników produkcji o kwotę bazową 200 złotych brutto. Podwyżka wynagrodzeń za-
sadniczych będzie miała wpływ na wysokość premii produkcyjnej, dodatków nocnych, nagro-
dy rocznej oraz innych elementów wynagradzania zależnych od wynagrodzenia zasadnicze-
go. Kwota bazowa pracowników przyjętych w 2018 roku jest w wysokości proporcjonalnej do
okresu zatrudnienia, - 1/12 kwoty bazowej za każdy przepracowany miesiąc.  a/ dodatkową
nagrodę w postaci premii frekwencyjnej w wysokości 300 złotych brutto za 100 % obecność
w pracy płatną wraz z wynagrodzeniem za miesiąc czerwiec 2019 i 300 złotych brutto za 100
% frekwencję w pracy płatne wraz z wynagrodzeniem za miesiąc grudzień 2019 r.
Dodatkowa premia frekwencyjna przysługiwała by również w sytuacji  wystąpienia absencji
spowodowanej:  
- niezawinionym przez pracownika wypadkiem przy pracy, który został zgłoszony służbom
BHP,
- urlopem, za który przysługuje pracownikowi wynagrodzenie,
- opieką nad dzieckiem wynikającą z art. 188 KP 
Pracownicy  zatrudnieni  w  trakcie  roku  nabywają  prawo  do  premii  frekwencyjnej
proporcjonalnie z każdym przepracowanym pełnym miesiącem.
Powyższe zasady wypłaty premii frekwencyjnej będą obowiązywać w okresie od 1. stycznia
do 31 grudnia 2019 roku.  



Jednocześnie  w  związku  z  przedstawieniem  wymienionych  elementów  podwyżki  i
proponowanym wzrostem wynagrodzeń o 8% Dyrekcja nie widzi możliwości  wprowadzenia
nagród jubileuszowych w tegorocznym procesie podwyżkowym. 
Członkowie zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” nie akceptują
przedstawionych przez pracodawcę elementów porozumienia podwyżkowego na 2019 r. dla
pracowników zatrudnionych w  TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. NSZZ „Solidarność”
z  zadowolenie  przyjmuje  decyzję,  że  Dyrekcja  odstępuje  od  podziału  dotychczasowej
obowiązującej premii  frekwencyjnej.  Jednocześnie z przykrością przyjmuje wiadomość, że
pracodawca nie chce wyrazić  zgody w tym procesie podwyżkowym na wprowadzenie  w
2019 r. nagród jubileuszowych.  
Przedstawione propozycje  Komisji   Zakładowej  NSZZ „Solidarność”  porozumienia
podwyżkowego:
Z dniem 1. stycznia 2019 r. wzrasta budżet płac  dla pracowników zatrudnionych w TRW Pol-
ska - Zakład Poduszek Powietrznych i Zakład Pasów Bezpieczeństwa

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

2. Od dnia 01. stycznia  2019 roku będzie obowiązywać wypłacanie nagród jubileuszo-
wych 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.

3. Z dniem 1. stycznia 2019 r. ustala się następujące zasady wypłaty premii frekwencyj-
nej:
a/ 200 złotych brutto wypłacana miesięcznie,
 b/  premia   wypłacana   jest  dla  pracowników  na  zasadach  obowiązujących  w
Regulaminie Wynagradzania.

4. 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

       5.    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  nie  akceptuje   przedstawionych  przez  NSZZ  „Solidarność”  propozycji
podwyżkowych.  Spełnienie  tych postulatów nie  jest  możliwe  z uwagi  na brak  zgody na
przeznaczenie  tak  dużego  wskaźnika  budżetu  na  wzrost   podwyżek  na  2019  rok  dla
zakładów TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
W odniesieniu do pkt. 1 wyżej wymienionej propozycji  podwyżkowej przedstawionej przez
KZ, Dyrekcja przypomina, że wymieniona w nim i zawarta w Regulaminie Wynagradzania
zasada ustalania kwoty bazowej, została uzgodniona z KZ i dotyczy wyłącznie pracowników
produkcji.

     Dyrekcja zaproponowała różne warianty podwyżkowe polegające na zmniejszeniu wy-
sokości dodatkowej  premii frekwencyjnej do 240 złotych brutto naliczanej półrocznie. Przy
akceptacji  tego elementu podwyżki,   Dyrekcja odstępuje do wprowadzenia  nagród jubile-
uszowych ale jednocześnie może zaproponować podwyżkę  kwoty bazowej do wysokości
210 złotych brutto dla pracowników produkcji.  Innych dodatkowych propozycji  Dyrekcji  nie
ma.  Wymienione elementy podwyżki dla pracowników produkcji będą wynosiły wzrost bu-
dżetu dla tej grupy około 8%.  Strona związkowa jeszcze raz podkreśla, że kwota bazowa
podwyżki dla pracowników produkcji proponowana przez Dyrekcję jest niższa od  tej oczeki-
wanej. Pracownicy produkcji oczekują wzrost kwoty bazowej podwyżki na nie mniejszym po-
ziomie jak w 2018 roku.  Wprowadzenie dodatkowej premii frekwencyjnej wypłacanej pra-
cownikom  ze 100% frekwencję w pracy jest dobrym posunięciem lecz nie może to wiązać
się z brakiem porozumienia z Dyrekcją w sprawie wprowadzenia nagród jubileuszowych. 
Przedstawiciele  strony  społecznej  nie  akceptują  takich  elementów  propozycji  podwyżek
przedstawionych przez pracodawcę na dzisiejszym spotkaniu. Jednocześnie poinformowano
Dyrekcję, że w związku z brakiem porozumienia i znacznie rozbieżnych stanowisk stron spo-
ru zbiorowego dotyczącego wysokości podwyżki kwoty bazowej, Komisja Zakładowa podej-
mie  na podstawie  ustawy  o  rozwiązywaniu  sporów zbiorowych  działania  zmierzające  do
przeprowadzenia referendum strajkowego i akcji protestacyjnych. Pracownicy oczekują sku-
tecznych działań od Komisji Zakładowej w celu osiągnięcia na 2019 rok porozumienia pod-
wyżkowego z pracodawcą na poziomie nie mniejszym niż w 2018 roku. Na zakończenie spo-
tkania obie strony uzgodniły mediatora, który będzie prowadził ze stronami sporu zbiorowego
dalsze czynności. Dyrektor HR zobowiązał się do ustalenia terminu spotkania z mediatorem.
Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych dalsze  rokowania będą przy udziale
mediatora. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia Komisja Zakładowa NSZZ „Solidar-
ność” zorganizuje referendum strajkowe i akcje protestacyjne. O trwającym sporze zbioro-
wym został powiadomiony Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach oraz ze strony NSZZ
„Solidarność”, Krajowa Sekcja Przemysłu Motoryzacyjnego, Sekretariat Metalowców oraz IG
Metal.

Zdaniem Dyrekcji w związku z brakiem porozumienia na dzień 10. Stycznia 2019 r,
praktycznie przestaje być możliwe uruchomienie podwyżek od 01.01.2019.

Prowadzący  Dyrektor HR  Andrzej Kozieł  zakończył spotkanie.
Protokółował – Stanisław Kołodziejczyk


