
ZF TRW ERZ: Select Committee Meeting, 18.10-19.10.2016

W dniach 18-19 października br. we Frankfurcie odbyło się spotkanie grupy Select
Committee  z  Europejskiej  Rady Zakładowej  ZF TRW. W Spotkaniu uczestniczyli:  Erdal
Tahta [Niemcy], Javier Jimeno [Hiszpania], Maria Andronic [Rumunia], Vaclav Masek
[Czechy], Paul Birkett [UK], Damian Czurak [Polska] oraz eksperci/doradcy ze Związków
Zawodowych  IG Metall:  Tony Murphy -  Unite  The Union i  Paul  Rodenfels. Ze  strony
Dyrekcji  ZF  TRW  w  spotkaniu  uczestniczyli:  Evelyne  Zaffino  [HRD  Parts  &  Service
Global] oraz Martin Furber [VP, HR, Global Steering].

Podczas  pierwszego dnia  członkowie  SC przedstawili  raporty  ze  swoich  zakładów
oraz omówili ogólną sytuację w poszczególnych krajach. W związku z trwającym przejęciem
TRW przez  ZF  nasze  obie  Rady Zakładowe  muszą  zostać  połączone.  W odpowiedzi  na
propozycję ERZ TRW ZF, wybrano trzyosobowy Zespół Integracyjny,  który w przyszłym
roku będzie wspólnie z Zespołem Integracyjnym ERZ ZF negocjować warunki połączenia.
W skład  naszego  Zespołu  Integracyjnego  weszli:  Erdal  Tahta,  Javier  Jimeno i  Maria
Andronic. 

W drugim dniu  spotkania  do  członków SC dołączyli  przedstawiciele  Dyrekcji  ZF
TRW.  Dyrekcję  ZF  TRW  poinformowano  o  tematach  rozmów  z dnia  poprzedniego,
o przedstawionych  problemach  i  niepokojach  oraz  oczekiwaniach  zgłaszanych  przez
pracowników z poszczególnych zakładów ZF TRW w Europie.

Pani  Zaffino  i  Pan  Furber przedstawili  członkom  SC  przygotowane  prezentacje
odnośnie zmian personalnych, planów na przyszłość w ZF TRW oraz odpowiedzieli na nasze
niektóre zgłaszane  pytania  i  problemy.  Przedstawili  również aktualną sytuację  na rynkach
Automotiv w poszczególnych krajach. Zdementowali również plotki o sprzedaży przez ZF
działu TRW  Body Control Systems  (jednak to normalne,  iż na rynku się sprzedaje/kupuje
I jeśli  ewentualna  oferta  byłaby  dobra  to  nie  można  wykluczyć  sprzedaży  BCS).  Została
przekazana także informacja,  iż ZF planuje kolejne przejęcie na rynku Automotiv - firmy
Haldex.  Jest  to  szwedzki  producent  sprzęgieł,  systemów  zawieszenia  i  układów
hamulcowych. 

Pan Furber krótko podsumował bieżący rok oraz nakreślił plany na rok przyszły dla
wszystkich Działów ZF TRW. Podsumowując, o polskich zakładach ZF TRW przedstawiono
informację,  że  są  one  w  dobrej  kondycji,  w dalszym  ciągu  rozwijają  produkcję,  wzrasta
zatrudnienie, a prognozy na przyszłość stawiane zakładom ZF TRW w Polsce są pozytywne
i optymistyczne.

Zwrócono  uwagę,  iż  w  zakładach  ZF  TRW  we  wszystkich  krajach  Europy
utrzymywana jest duża liczba pracowników z Agencji Pracy Tymczasowych. W odpowiedzi
Dyrekcja  ZF  TRW  przekazała  informację,  że  głownym  celem  jest  przejmowanie  tych
pracowników do ZF TRW, jednak musi być  zachowana pewna „giętkość” i eleastycznośc
w zatrudnieniu pracowników APT.

Na zakończenie spotkania została przedstawiona propozycja, aby wzorem zakładów
ZF podpisać porozumienie i wprowadzić coroczną wypłatę zysków we wszystkich zakładach
ZF TRW na takim samym poziomie. Pani Evelyne Zaffino stwierdziła, iż jest to ciekawa
propozycja  i  godna  przedyskutowania.  Pani  Evelyne  Zaffino przekaże  tę  propozycję  do
dalszych konsultacji i do tego tematu przedstawiciele SC wrócą na kolejnym spotkaniu.

Przygotował Damian Czurak, Członek SC ERZ ZF TRW


