
trProtokół ze spotkania 
 
Otrzymują:  
1 egz. - Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
2 egz. - Dyrekcja ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie – zakład IRS 
 
 
Spotkanie w  dniu 09 listopada 2016 r. godz. 12.15 - Prezydium Komisji 
Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz Dyrekcji zakładu IRS ZF TRW Polska Sp. 
z o.o. w Częstochowie, 
 
 
Lista uczestników 
 
Nazwisko Pełniona funkcja 
Andrzej Kozieł Dyrektor HR 
Artur Ogiński Dyrektor IRS 
Marek Lipniewski Dyrektor IRS ds. Operacyjnych 
Stanisław Kołodziejczyk Przewodniczący Komisji Zakładowej 
Marek Kubiczek Zastępca przewodniczącego 
Andrzej Bala Sekretarz  Komisji Zakładowej 

 
Zebranie  otworzył   Dyrektor HR  - Andrzej Kozieł 
  
 
Omówione zagadnienia: 
 

I. Prezydium Komisji Zakładowej przedstawiło Dyrekcji zakładu IRS 
spostrzeżenia pracowników produkcji, dotyczące zdaniem pracowników 
nierównego traktowania na liniach produkcyjnych i braku odpowiedniej 
dyscypliny pracy w wywiązywaniu się z obowiązków służbowych wobec  
pracowników APT, a innych opisanych standardów wobec  pracowników 
ZF TRW IRS. Występowanie ze strony pracowników APT  lekceważącego 
stosunku lub w niektórych przypadkach braku dyscypliny pracy, które  
prowadzi do niepotrzebnych konfliktów między pracownikami. Dyrekcja 
zapewniła  dokładne sprawdzenie przedstawionego problemu. Z  
pracownikami APT, którzy nie umieją współpracować w grupie, brakuje 
im zaangażowania podczas wykonywania obowiązków lub nie 
przestrzegają dyscypliny pracy, będą podejmowane odpowiednie 
działania włącznie z  rozwiązaniem umowy o pracę. 

 Dyrekcja przekazała informację, że w dalszym ciągu  w zakładzie 
IRS jest bardzo wysoki poziom zamówień produkcji.  Z związku z tym 
przez okres jeszcze dwóch tygodni na niektórych obszarach będzie  
zapotrzebowanie do pracy w godzinach nadliczbowych, również dla 
około 500 pracowników do pracy na I i II zmianie w dniu Święta 
Niepodległości. Wspólnie uzgodniono, że praca będzie dotyczyć tylko 
pracowników, którzy dobrowolnie wyrażą zgodę do pracy w tym dniu i 



tylko będzie dotyczyć tych linii produkcyjnych, gdzie to jest bardzo 
konieczne. Pracownik za pracę w tym dniu otrzyma zgodnie z 
Regulaminem Wynagradzania  100% stawki godzinowej wynikającej z 
osobistego zaszeregowania pracownika. W związku z pracą w tym dniu 
pracownik otrzyma wypłatę wraz z wynagrodzeniem za miesiąc listopad. 
Zgodnie z zawartym porozumieniem w  zakładzie IRS w miesiącu 
listopadzie i grudniu obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy. 
Prezydium zwróciło uwagę na brak rotacji między pracownikami na 
poszczególnych stanowiskach / przede wszystkim składaczy/, co skutkuje 
coraz większym zmęczeniem fizycznym i psychicznym pracowników 
produkcji. Dyrekcja rozumie problem, jednak obecny  brak pracowników 
na liniach spowodowany przez Agencje Pracy Tymczasowej, powoduje 
takie komplikacje i niezręczne sytuacje. Niewykonanie planów 
produkcyjnych, powstanie zaległości wobec klientów mogło by skutkować 
karami  finansowymi przewidzianymi w umowach z  klientami, a co za 
tym idzie również mniejszymi premiami produkcyjnymi, w rezultacie 
mniejszymi wynagrodzeniami dla załogi. Zdaniem Dyrekcji, aby 
nastąpiła  wypłata dodatkowego ekwiwalentu za pracę w Święta  poza 
obowiązujące przepisy musiała by być zgoda przełożonych. Prezydium 
Komisji Zakładowej zobowiązuje się do wypracowania i przesłania 
Dyrekcji TRW  aneksu do Regulaminu Wynagradzania wprowadzenia 
zapisu dotyczącego wysokości  wynagradzania  pracowników za pracę 
wykonaną w  przypadające w danym roku kalendarzowym Święta 
Państwowe lub Kościelne.   

 
II. Dyrekcja przedstawiła Prezydium informacje dotyczące obecnego stanu 

zatrudnienia w zakładzie IRS pracowników Agencji Pracy Tymczasowej, 
ich wynagrodzeń oraz dodatkowych uposażeń. W związku z 
niewywiązaniem się  przez Agencję Pracy Tymczasowej Inter – Kadra, z 
umowy  w zatrudnieniu 120 pracowników do pracy w zakładzie IRS, 
Zarząd Inter - Kadry postanowił do dnia 27 listopada br. swoim 
pracownikom wypłacać dodatkowy ekwiwalent w kwocie 40 zł brutto za 
każdy dzień przepracowany w weekend we wskazanym w ogłoszeniu 
terminie. Wynagrodzenie pracownika APT wypłacane jest przez Agencję 
Pracy Tymczasowej, która także zapewnia im bezpłatny transport do 
zakładu. Nieprawdą jest informacja o bezpłatnych posiłkach 
regeneracyjnych dla pracowników APT. Wszystkie  wymienione koszty 
dla tych pracowników są ponoszone przez Agencję Pracy Tymczasowej 
Inter – Kadra. Z dniem 1 listopada br. zostało zatrudnionych 44 
pracowników Agencji Pracy Tymczasowej na stanowisko pracownika 
produkcji zakładu IRS. W zależności od stażu pracy i posiadających 
kwalifikacji poszczególni pracownicy otrzymali różne stawki zasadnicze 
brutto. 



 
III. Podczas spotkania, Dyrekcja  zakładu IRS wspólnie z Prezydium Komisji 

Zakładowej  omówiła  sprawy dotyczące poprawy warunków płacy i 
pracy, utrzymania  stanu  zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników 
produkcji, oraz planów produkcyjnych przypadających  na miesiąc 
grudzień  i  przerwy świąteczno - noworocznej.       
 

Plany na przyszłość: 
- spotkanie w dniu 23.11.2016 r. dotyczące wprowadzenia nowych 
strojów roboczych dla pracowników oraz początek grudnia br. 
rozpoczęcie procesu podwyżkowego. 
 

Na  tym  prowadzący Dyrektor HR  Andrzej Kozieł  spotkanie  zakończył. 
 
Protokół sporządził:   Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk 


