
Protokół ze spotkania
Otrzymują: 
1 egz. – Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
2 egz. – Dyrekcja TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie
3 egz. – Mediator 
Spotkanie przy udziale mediatora w dniu  30 stycznia 2019 r. o godz. 11.00  - Zespół
Negocjacyjny Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” , Dyrekcja TRW Polska Sp. z
o.o. w Częstochowie.
Uczestnicy spotkania:
Nazwisko Pełniona funkcja
Leszek Cichobłaziński mediator
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  - mediator Pan Leszek Cichobłaziński
W dniu 30 stycznia 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie
przy ul. Rolnicza 33, zorganizowane zostało drugie spotkanie w ramach toczącego się sporu
zbiorowego przy udziale mediatora. Spór dotyczy uzgodnienia wysokości podwyżek wyna-
grodzeń dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie na 2019
r. Na wstępie spotkania mediacyjnego mediator zwrócił się do strony związkowej o przedsta-
wienie swojego stanowiska dotyczącego propozycji  porozumienia podwyżkowego dla pra-
cowników TRW Polska  Sp.  z  o.o.  w Częstochowie.  Członkowie  zespołu  negocjacyjnego
NSZZ „Solidarność” oświadczyli, że podtrzymują swoje dotychczasowe żądania przedstawio-
ne Dyrekcji na spotkaniu mediacyjnym w dniu 22 stycznia br. Jednocześnie strona związko-
wa zwróciła  się do pracodawcy o przedstawienie  swoich nowych  propozycji  dotyczących
podwyżek wynagrodzeń. 
Pracodawca proponuje stronie związkowej  podwyżkę stawki zasadniczej dla pracowników
produkcji o kwotę bazową 210 złotych brutto. Podwyżka wynagrodzeń zasadniczych będzie
miała wpływ na wysokość premii produkcyjnej, dodatków nocnych, nagrody rocznej oraz in-
nych elementów wynagradzania zależnych od wynagrodzenia zasadniczego. Kwota bazowa
pracowników przyjętych  w 2018  roku będzie  wyliczona   w wysokości  proporcjonalnej  do
okresu zatrudnienia, - 1/12 kwoty bazowej za każdy przepracowany miesiąc.  Pracodawca
wprowadzi dodatkową nagrodę w postaci premii frekwencyjnej w wysokości 240 złotych brut-
to za 100 % obecność w pracy płatną wraz z wynagrodzeniem za miesiąc czerwiec 2019 i
240 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   do 31 grudnia  2019
roku.
Dyrekcji proponuje również w przypadku zaakceptowania przez stronę związkową wymienio-
nego pakietu podwyżkowego wprowadzenie w 2019 roku 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,

Zdaniem  Dyrekcji  przedstawione  elementy  podwyżki  to  wzrost   wynagrodzeń  dla
pracowników produkcji o 8,5%. W związku z tak wysokim budżetem wzrostu wynagrodzenia
na 2019 rok, pracodawca  nie widzi możliwości  wzrostu kwoty bazowej o dodatkowe środki.
Dyrekcja stwierdza, że obu stronom powinno zależeć na obniżeniu bardzo wysokiej absencji
chorobowej,  która  dezorganizuje  i  utrudnienia  pracę  również  wszystkim  pracownikom
obecnym w pracy.  Strona związkowa jeszcze raz podkreśla, że połączenie proponowanej
dodatkowej premii frekwencyjnej nie może kolidować ze wzrostem kwoty bazowej podwyżki
dla  pracowników  produkcji  proponowanej  przez  Dyrekcję,  która  jest  niższa  od   tej
oczekiwanej. Pracownicy produkcji oczekują wzrostu kwoty bazowej podwyżki większej niż
210  złotych  brutto  zaproponowanej  przez  pracodawcę.  Zdaniem  NSZZ  „Solidarność”
wprowadzenie  dodatkowej  premii  frekwencyjnej  wypłacanej  pracownikom   ze  100%
frekwencję  w  pracy  jest  dobrym  posunięciem,  lecz  nie  może  to  wiązać  się  z  brakiem
porozumienia z Dyrekcją w sprawie uzgodnienia większej kwoty bazowej  i  wprowadzenia
symbolicznych wypłat nagród jubileuszowych dla pracowników posiadających wieloletni staż
pracy w zakładach TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Członkowie zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” nie akceptują
przedstawionych  przez  pracodawcę  takich  elementów  porozumienia  podwyżkowego  dla
pracowników zatrudnionych w  TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, które  wg Dyrekcji
będą obowiązywać od dnia 1 lutego br. NSZZ „Solidarność” podtrzymuje swoje wcześniejsze
stanowisko,  że  zgodnie  z  wcześniejszymi  uzgodnieniami  na  spotkaniach  negocjacyjnych
wzrost podwyżek na 2019 rok ma obowiązywać od dnia 1. stycznia br. zgodnie z zasadami
przyjętymi w zakładach ZF. Rozpoczynając negocjacje płacowe takie były ustalenia, które
zawarte są w Protokołach ze spotkań. Niezakończenie negocjacji  płacowych podpisaniem
porozumienia  nie  uprawnia  pracodawcy  do  zmieniania  reguł   dotyczących  daty
wprowadzenia  podwyżek.  Przy  podpisaniu  porozumienia  można  wyrównać  uzgodnione
podwyżki od dnia 1. stycznia br. 
Dyrekcja  podkreśla,  że  z  powodów  technicznych  podwyżka  od  01.01.2019  nie  jest  już
możliwa. Wielokrotnie zwracano na to uwagę stronie związkowej w czasie spotkań.
Dalsze  przedłużanie  sporu  zbiorowego  może  spowodować,  że  podwyżka  od  01.02.2019
również nie będzie możliwa. Pracodawca podkreślał również, że przyspieszenia podwyżki z
lutego  na  styczeń  jest  to  ewidentna  korzyść  dla  pracowników,  ale  zostało  to  przez  KZ
zlekceważone.
W obecności mediatora obie strony uczestniczące w spotkaniu przedstawiały swoje racje i
stanowiska dotyczące sposobu wypracowania porozumienia podwyżkowego. Członkowie 
Komisji  Zakładowej NSZZ „Solidarność” ponownie przedstawili swój ostateczny projekt poro-
zumienia podwyżkowego, który dotyczy wzrostu budżetu płac  z dniem 1. stycznia 2019 r.
dla wszystkich pracowników działu produkcji oraz działów nieprodukcyjnych w kwocie  240
złotych brutto do stawki osobistego zaszeregowania pracownika. Kwota bazowa pracowni-
ków nowo przyjętych w 2018 roku będzie w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnie-
nia, - 1/12 kwoty bazowej za każdy przepracowany miesiąc. Od dnia 01. 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 osią-
gnięcia 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 wyno-
szący 30 lat  z wysokością  nagrody na poziomie 3000 złotych brutto oraz będzie
uwzględniany do wysokości nagrody wskaźnik inflacji za poprzedni rok kalendarzowy.

Wprowadzenie dodatkowej premii frekwencyjnej w wysokości 120 złotych brutto za 100 %
obecność w pracy w skali roku.
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
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.
Ponadto, w związku z dotychczasowym brakiem akceptacji przedstawionych przez Dyrekcję
propozycji podwyżkowych i przeciąganiem się negocjacji, Dyrekcja podkreśla ,że nie jest już
możliwe uruchomienie podwyżki z dniem 1. stycznia, wyrażając jednocześnie nadzieję., ze
nadal możliwe to będzie  w terminie od 1. lutego 2019 tak jak w ubiegłym roku.
Strona związkowa zdaje sobie sprawę, że będzie to niemożliwe z przyczyn technicznych,
natomiast oczekuje, że w przypadku podpisania porozumienia podwyżkowego pracownicy
otrzymają wyrównanie od dnia 1. stycznia br. zgodnie z wcześniej podjętymi deklaracjami
przez  obie  strony.  Nie  jest  do  zaakceptowania  fakt  szantażu  pracodawcy  wobec  strony
związkowej, że jeśli nie zostało podpisane porozumienie w trwającym się sporze zbiorowym
to  nie  będzie  podwyżki  wynagrodzeń  od  dnia  1  stycznia  br.  Spór  dotyczy  podwyżek
wynagrodzeń od dnia 1 . stycznia br.
Drugie  spotkanie  mediacyjne  nie  doprowadziło  do  wypracowania  porozumienia
podwyżkowego.  Widząc  rozbieżności  w  propozycjach  podwyżkowych  i  braku  na  chwilę
obecną porozumienia, obie strony podpisały w obecności mediatora protokół rozbieżności.
Strona związkowa poinformowała pracodawcę, że następnym etapem toczącego się
sporu zbiorowego jest przeprowadzenie przez NSZZ „Solidarność” w dniach 4. – 15
lutego  br.  referendum  strajkowego  w  zakładach  TRW  Polska  Sp.  z  o.o.  w
Częstochowie. Referendum odbędzie się podczas przerw oraz na przełomie zmian na
stołówkach zakładowych. W zależności od wyniku przeprowadzonego referendum Komisja
Zakładowa   NSZZ„  Solidarność”  podejmie   dalsze  czynności  wynikające  z  Ustawy  o
rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

Prowadzący  mediator  Pan Leszek Cichobłaziński  zakończył spotkanie.
Protokółował – Stanisław Kołodziejczyk


