
Protokół ze spotkania
Otrzymują: 
1 egz. – Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
2 egz. – Dyrekcja TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie
Spotkanie  w  dniu   21  lutego   2019  r.  o  godz.  14.00 dotyczące  sporu

zbiorowego.  W spotkaniu udział wzięli  -  Zespół  Negocjacyjny Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność”,  Dyrekcja TRW Polska Sp. z o.o.  w Częstochowie oraz Pani
Carolin Hefner.
Uczestnicy spotkania:
Nazwisko Pełniona funkcja
Carolin Hefner Wiceprezes ds. Pracowniczych Grupy 

Passive Safety Systems

Andrzej Kozieł Dyrektor HR

Krzysztof Szwedkowicz Dyrektor SBS – członek Zarządu

Artur Ogiński Dyrektor IRS
Stanisław Kołodziejczyk Przewodniczący Komisji Zakładowej
Marek Kubiczek Zastępca przewodniczącego
Andrzej Bala Sekretarz Komisji Zakładowej
Katarzyna Idzikowska Członek  Komisji Zakładowej

Spotkanie otworzyła i prowadziła - Pani Carolin Hefner. Spotkanie odbyło
się w obecności tłumacza zaproszonego przez stronę związkową.

W dniu 21 lutego 2019 r. o godz. 14.00 w siedzibie TRW Polska Sp. z o.o. w
Częstochowie  przy  ul.  Rolnicza  33,  zorganizowane  zostało  spotkanie  w  ramach
toczącego się sporu zbiorowego w obecności Pani Carolin Hefner - Wiceprezes ds.
Pracowniczych  Grupy  Passive  Safety  Systems.  Spotkanie  miało  na  celu
wypracowanie  i  uzgodnienia  porozumienia  podwyżkowego  na  2019  r.  kończące
spór zbiorowy Organizacji Zakładowej NSZZ ,,Solidarność” w TRW  Polska Sp. z o.o.
w Częstochowie  z dnia 3 stycznia 2019 r.  dotyczący:

1/ wzrostu funduszu wynagrodzenia płac od dnia 1 stycznia 2019 roku na
poziomie  400  zł.  brutto  do  stawki  zasadniczej,  dla  każdego  pracownika
zatrudnionego na umowę o pracę w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie

2/  wprowadzenia  z  dniem  1.  stycznia  2019  r.  do  Regulaminu
Wynagradzania uzgodnionych zgodnie z pkt. 9 zawartego porozumienia z dnia
14  lutego  2018  r.  zasad  przyznawania  i  wypłat  nagród  jubileuszowych  dla
pracowników TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, 

Podczas spotkania Pani Carolin Hefner poinformowała stronę związkową, że
Zarząd ZF w tym roku przeznaczył budżet w wysokości 5% na wzrost wynagrodzeń
dla pracowników zatrudnionych w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Oczeki-
wania i żądania przedstawione przez NSZZ „Solidarność” są zbyt wygórowane i nie
realne do spełnienia przez Zarząd ZF.  Podwyżka w wyżej  wymienionej wysokości
znacznie przekracza realia rynkowe i poziom podwyżek w innych firmach w regionie
oraz  założenia  budżetowe.  Przebieg  negocjacji  podwyżkowych  naruszył  zaufanie
głównego kierownictwa ZF i wiarę w przewidywalny rozwój sytuacji w zakładach w
Częstochowie w przyszłości, podkreśliła p. Carolin Hefner – Wiceprezes ds. Pracow-
niczych Grupy Passive Safety Systems.

Niezrozumiały aspekt wycofania się przez stronę związkową z wcześniejszych
oczekiwań zawartych w protokole rozbieżności, powoduje utratę zaufania we wspól-
nych relacjach. Należy podkreślić, że protokół rozbieżności został podpisany przez
obie strony w obecności zewnętrznego mediatora wspólnie wybranego z listy.



Wszyscy klienci czołowych firm motoryzacyjnych na świecie zostali już poinfor-
mowani przez centralne władze ZF o zagrożeniu strajkiem w częstochowskich zakła-
dach produkcyjnych, co obniżyło naszą wiarygodność jako stabilnego dostawcy wy-
robów.

Członkowie  zespołu  negocjacyjnego  w  obecności  Pani  Carolin  Hefner
potwierdzili,  że  podczas  trwającego  sporu  zbiorowego  odbyły  się  negocjacje
podwyżkowe,  rokowania oraz mediacje. Drugie spotkanie mediacyjne w obecności
mediatora nie doprowadziło do wypracowania porozumienia podwyżkowego mimo,
że  strona  związkowa  znaczącą  obniżała  swoje  oczekiwania  w  trwającym  sporze
zbiorowym,  na  co  pracodawca  się  nie  godził  i  nie  akceptował  propozycji  strony
związkowej,  dlatego  nie  zostało  podpisane  porozumienie  kończące  spór.  Widząc
rozbieżności  w  propozycjach  podwyżkowych  i  braku  porozumienia,  obie  strony
podpisały  w  obecności  mediatora  protokół  rozbieżności. Strona  związkowa
poinformowała  wówczas  pracodawcę,  że  następnym  etapem  toczącego  się
sporu zbiorowego zgłoszonego w dniu 3 stycznia br. na podstawie art. 1 i art. 7
ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U.
Nr 35, poz. 236 z p. zm. ) Organizacja Zakładowa NSZZ ,,Solidarność” w TRW
Polska Sp. z o.o. w Częstochowie  w dniu 3 stycznia 2019 r. dotyczącego:

1/ wzrostu funduszu wynagrodzenia płac od dnia 1 stycznia 2019 roku na
poziomie  400  zł.  brutto  do  stawki  zasadniczej,  dla  każdego  pracownika
zatrudnionego na umowę o pracę w TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie

2/  wprowadzenia  z  dniem  1  stycznia  2019  r.  do  Regulaminu
Wynagradzania uzgodnionych zgodnie z pkt. 9 zawartego porozumienia z dnia
14  lutego  2018  r.  zasad  przyznawania  i  wypłat  nagród  jubileuszowych  dla
pracowników TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, będzie  przeprowadzenie
przez NSZZ „Solidarność” w dniach 4–15 lutego br. referendum strajkowe w
zakładach TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.

Rokowania lub mediacja kończą się podpisaniem porozumienia lub protokołu
rozbieżności.  W  jednym  i  drugim  przypadku  jest  to  obowiązek  o  charakterze
formalnym.  Stanowisko zapisane w protokole rozbieżności w dniu 30 stycznia br. nie
stanowi  porozumienia  z  pracodawcą w toczącym się  sporze zbiorowym  i  nie  ma
umocowania  prawnego  wiążącego  obie  strony.  Protokół  rozbieżności  jest  tylko
wymogiem  formalnym   wymagającym  pod  względem  prawnym   do  przejścia  w
następny  etap  rozwiązywania  zawiązanego  sporu  zbiorowego. Dopiero
Porozumienie zawarte w ramach sporu zbiorowego uznawane jest za źródło prawa.
Podczas przeprowadzonego referendum strajkowego, w którym wzięło udział 72,6%
załogi, około 98%  wypowiedziało się za przystąpieniem do strajku. 

Wyniki  przeprowadzonego  referendum  upoważniają  organizację  związkową
do zorganizowania akcji strajkowych. Komisja Zakładowa  NSZZ„ Solidarność” tylko
wykonuje swoje czynności i podporządkowuje swoją działalność zgodnie z wolą pra-
cowników. Strona związkowa wielokrotnie wykazywała dobrą wolę w celu zakończe-
nia procesu podwyżkowego i trwającego sporu zbiorowego znacznie obniżając ocze-
kiwania zgłoszone w sporze zbiorowym. Jednak nie przyniosło to rezultatu. W związ-
ku z powyższym spełniając wyrażoną wolę i oczekiwania załogi, został powołany Ko-
mitet Strajkowy, który wyznaczył termin strajku załogi na dzień 25 lutego br.

Po wysłuchaniu obu stron sporu zbiorowego Pani Carolin Hefner zapropono-
wała stronie związkowej zakończenie sporu zbiorowego wszczętego w dniu 3 stycz-
nia 2019 r. przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” i przystąpienie do naliczeń
podwyżek od dnia 1 lutego 2019 r. w następującym kształcie:
- kwota bazowa podwyżki dla pracowników produkcji w wysokości 300 zł brutto



Podwyżka wynagrodzeń będzie wypłacona 10 marca 2019 r. wraz z wypłatą wyna-
grodzenia za miesiąc luty 2019.
- pracownicy, którzy zostali zatrudnieni nie później niż 30.06.2018 r. otrzymają jedno-
razową kwotę 250 zł brutto jako wyrównanie za miesiąc styczeń.
Pozostali pracownicy zatrudnieni nie później niż 31.12.2018 r. otrzymają jednorazo-
wą kwotę w wysokości 125 zł brutto.
-  Wzrost  wynagrodzeń pracowników działów pośrednio-produkcyjnych  tj.  magazy-
nów, transportu wewnętrznego, utrzymania ruchu i prototypowni będzie indywidual-
nie zróżnicowany w zależności od oceny pracownika. Kwotą wyjściową podwyżki dla
tych pracowników jest 300 zł brutto.
- Podwyżka dla pracowników pozostałych działów będzie indywidualnie zróżnicowa-
na w zależności od oceny pracowników i absencji.

Ponadto będą wypłacone nagrody jubileuszowe wg. poniższych zasad:
a) 2500 zł brutto, dla pracowników, których staż pracy w TRW Polska w 2019 roku
wynosi 20 lat,
b) 3000 zł brutto, dla pracowników, których staż pracy w TRW Polska w 2019 roku
wynosi 25 lat,
w pozostałych latach:
c) 3500 zł brutto, dla pracowników, których staż pracy w TRW Polska wyniesie 30 lat
d) 4000 zł brutto, dla pracowników, których staż pracy w TRW Polska wyniesie 35 lat
e) 4500 zł brutto, dla pracowników, których staż pracy w TRW Polska wyniesie 40 lat.

Podpisanie  porozumienia  pozwoli   uniknąć najgorszego scenariusza, czyli
zatrzymania produkcji i dostaw wyrobów do naszych klientów. Jednakże skutkować
to będzie zdaniem Pani Carolin Hefner ograniczeniem dalszego rozwoju naszych za-
kładów w Częstochowie. Biorąc powyższe aspekty pod uwagę Dyrekcja TRW Polska
Sp. z o.o. w Częstochowie oczekuje znacznej poprawy naszych wyników, wzrostu
wydajności pracy, dalszej poprawy jakości i wyników finansowych umożliwiających
sfinansowanie wyższych podwyżek ponad zaplanowany budżet. Jednym z istotnych
oczekiwań  jest  również  wyeliminowanie  dezorganizacji  pracy  wywołanej  rosnącą
skalą absencji chorobowej.

Biorąc  pod  uwagę  wszystkie  przedstawione  propozycje  zaproponowanego
porozumienia podwyżkowego oraz także podkreślając wobec członków Zarządu ZF
odpowiedzialność NSZZ “Solidarność” za dalszy wizerunek zakładów, ich rozwój  i
utrzymanie  miejsc  pracy,  członkowie  zespołu  negocjacyjnego  NSZZ “Solidarność”
podpisali  dla  dobra  pracowników  TRW  Polska  Sp.  z  o.o.  w  Częstochowie
porozumienie podwyżkowe kończące wszczęty w dniu 3 stycznia br. spór zbiorowy. 

Prowadząca Pani Carolin Hefner zakończyła  spotkanie.
Protokółował – Stanisław Kołodziejczyk

Po spotkaniu dotyczącym sporu zbiorowego strona związkowa spotkała się z
Panią Carolin Hefner bez udziału Dyrekcji.

Podczas spotkania jeszcze raz strona związkowa przedstawiła całą sytuację
związaną ze sporem zbiorowym dotyczącym podwyżek,  przedstawiła informację o
propozycjach i postępowaniu Dyrekcji w negocjacjach. Przedstawiono inne uwagi i
spostrzeżenia dotyczące zbyt niskich wynagrodzeń pracowników w zakładach TRW
Polska  Sp.  z  o.o.  w  Częstochowie.  Przede  wszystkim  mała  wysokość  wypłaty
nagrody rocznej oraz brak innych bonusów, które obecnie posiadają pracownicy w
innych  zakładach znajdujące się  w Grupie ZF,  a  których  nie  mają  pracownicy  w
Częstochowie.  Pani  wiceprezes  przyznała,  że  rzeczywiście  są  różne  standardy



dotyczące wynagrodzeń pracownika, są one różne w zależności od kraju i  regionu
gdzie  jest  zlokalizowany zakład.  Jest  to  trudny temat do rozwiązania,  Zarząd ZF
pracuje  nad  pewnymi  rozwiązaniami,  lecz  nie  spodziewajmy  się,  by  one  weszły
szybko do realizacji.  Strona związkowa poprosiła Panią wiceprezes o wsparcie w
negocjacjach  z  pracodawcą  dotyczącymi  nowych  zapisów  do  Regulaminu
Wynagradzania m.in. nagrody rocznej, premii produkcyjnej oraz dodatku stażowego.
Możliwe jest również rozwiązanie podpisania w przyszłości podwyżek na okres np.
dwóch  lat.  Wszystkie  te  propozycje  strony  związkowej  będą  przeanalizowane  i
konsultowane z Panią Carolin Hefner.

Na zakończenie spotkania  strona związkowa przedstawiła  Pani  wiceprezes
problemy  wynikające  obecnie  z  braku  terenu  pod  nowe  inwestycje  zakładu
poduszek, braku terenu przeznaczonego na parking dla pracowników oraz sprawy
związane z organizacją czasu pracy i  poszanowaniem pracownika, które niekiedy
odbiegają z przyjętymi zasadami etyki Grupy ZF. Pani Carolin Hefner zadeklarowała
pomoc przy rozwiązywaniu przedstawionych problemów.

Strona związkowa  serdecznie  podziękowała  Pani  wiceprezes za  przyjazd  i
pomoc w osiągnięciu porozumienia podwyżkowego oraz za wysłuchanie zgłaszanych
przez pracowników uwag, spostrzeżeń dotyczących warunków ich pracy i płacy w
naszych zakładach.

Na tym spotkanie zakończono.


