
Protokół ze spotkania

Otrzymują: 
1 egz. - Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
2 egz. - Dyrekcja TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie 

Spotkanie  w   dniu  25  kwietnia  2017  r.  godz.  15.00  -  Prezydium  Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz Dyrekcja IRS TRW Polska Sp. z o.o.
w Częstochowie,

Lista uczestników

Nazwisko Pełniona funkcja
Andrzej Kozieł Dyrektor HR
Marek Lipniewski Dyrektor ds. Operacyjnych IRS
Stanisław Kołodziejczyk Przewodniczący Komisji Zakładowej
Marek Kubiczek Zastępca przewodniczącego
Andrzej Bala Sekretarz  Komisji Zakładowej

Zebranie  otworzył   Dyrektor HR  - Andrzej Kozieł

Omówione zagadnienia:

1. Prezydium Komisji Zakładowej przedstawiło Dyrekcji zakładu IRS   swoje
negatywne stanowisko dotyczące obecnej organizacji czasu pracy, która
obecnie  występuje  w  części  zakładu  poduszek  powietrznych.  Ciągłe
zmuszanie pracowników produkcji do pracy w  godzinach nadliczbowych,
coraz  mniej  czasu wolnego poświęconego  na odpoczynek,  subiektywne
odczucie pracowników produkcji coraz  większych celów produkcyjnych,
niekorzystna współpraca działu logistyki z produkcją, powoduje coraz to
większe  niezadowolenie  wśród  pracowników  produkcji.  Pracownicy
produkcji na niektórych liniach produkcyjnych są fizycznie przemęczeni,
wpływa  to  także  na  funkcjonowanie  psychiczne  pracowników,  co
przekłada się  na większą absencję chorobową. Taka organizacja czasu
pracy  przez  Dyrekcję  zakładu  poduszek  powietrznych  wykorzystującą
nagminnie pracę pracowników produkcji w godzinach nadliczbowych jest
zdaniem  Komisji  Zakładowej  nie  do  zaakceptowania  i  szkodliwa.
Powoduje  duże  straty  finansowe  dla  pracodawcy.  Praca  w  godzinach
nadliczbowych stanowi szczególną potrzebę pracodawcy, nie może jednak
stanowić  stałej  organizacji  czasu  pracy  dla  pracowników  produkcji
wynikającej  z  braku  odpowiedniej  ilości  pracowników  produkcji  do
wykonania  zakładanych  planów  produkcyjnych.   Duża  rotacja
pracowników  APT,  brak  odpowiedniej  ilości  wykwalifikowanych
pracowników  na  liniach  produkcyjnych  skutkuje  zbyt  łagodnym



podejściem  do  odpowiedniej  dyscypliny  pracy  w  wywiązywaniu  się  z
obowiązków  służbowych  przez   pracowników  APT.  Występowanie  ze
strony pracowników APT  lekceważącego stosunku do pracy w niektórych
przypadkach,  prowadzi  do  niepotrzebnych  konfliktów  między
pracownikami, co ma znaczący wpływ na wykonywanie założonych celów
produkcyjnych.
Dyrekcja  zapewnia,  że  przedstawione  na  dzisiejszym  spotkaniu  przez
członków  Prezydium  Komisji  Zakładowej  NSZZ  „Solidarność”
stanowisko  i  przedstawiane   problemy,  są  bardzo  dobrze  znane  i  są
podejmowane odpowiednie działania. Z  pracownikami APT, którzy nie
umieją  współpracować  w  grupie,  brakuje  im  zaangażowania  podczas
wykonywania  obowiązków,  nie  wykonują  zakładanych  celów  lub  nie
przestrzegają dyscypliny pracy, będą   rozwiązywane  umowy o pracę. W
dalszym  ciągu    brakuje  odpowiedniej  ilości  pracowników  produkcji
zatrudnianych  przez  Agencje  Pracy  Tymczasowej  co  powoduje,  że
działania  te  są  chwilowo  wstrzymane.  Dyrekcja  zakładu  poduszek
powietrznych przekazała informację, że w dalszym ciągu  w zakładzie  jest
bardzo wysoki  poziom zamówień produkcji,  powoduje to komplikacje  i
większą ilość godzin nadliczbowych wypracowanych przez pracowników
produkcji  zakładu  poduszek  powietrznych.  Jest  to  jednak  konieczne,
niewykonanie  planów  produkcyjnych,  powstanie  zaległości  wobec
klientów mogło  by  skutkować  karami   finansowymi  przewidzianymi  w
umowach  z   klientami.  Zdaniem Prezydium Komisji  Zakładowej,  duża
rotacja  wśród  pracowników  produkcji  pozyskiwanych  przez  APT,
powoduje  tylko  niepotrzebnie  duże  straty  komponentów  przy
wykonywaniu  produkcji,  co  ma istotny  wpływ na wskaźniki  zaniżające
wysokość  premii  produkcyjnej.  W rezultacie  pracownicy  produkcji  nie
kryją swojego niezadowolenia,  że wykonując coraz więcej zakładanych
planów produkcyjnych otrzymują w rezultacie mniejsze wynagrodzenia.
Zdaniem Dyrekcji, w niedługim okresie czasu sytuacja  ma ulec znaczącej
poprawie.  Z dniem 1 maja br.  z   Agencji  Pracy Tymczasowej  na etat
pracownika  produkcji  w  zakładzie  poduszek  powietrznych  zostanie
zatrudnionych 81 osób. W każdym następnym  miesiącu w czerwcu,  w
lipcu i w sierpniu br.  po około  100 osób.

2. Członkowie Prezydium Komisji Zakładowej wspólnie z Dyrektorem HR i
Dyrektorem  Operacyjnym  zakładu  IRS  omówili   sprawy  dotyczące
udzielania urlopów dla pracowników produkcji  w okresie  wzmożonych
planów produkcyjnych, zaistniałych  zmian w harmonogramie pracy dla
TRW IRS i TRW SBS na miesiąc kwiecień, maj i czerwiec br. Dyrekcja
oświadczyła,  że  nie  wydawała  żadnych  wytycznych  dla   kierownictwa
niższego szczebla o wstrzymaniu udzielania urlopów wypoczynkowych dla
pracowników produkcji  w tym okresie czasu, z jednoczesnym poleceniem
udzielania jedynie urlopów na żądanie. Każdy lider i kierownik produkcji



znając  zapotrzebowanie  na  swoich  liniach  produkcyjnych  jest
zobowiązany  do indywidualnego  rozpatrywania  wniosków o  udzielenie
urlopu  wypoczynkowego.  Zdaniem  Dyrekcji  wszystkie  zmiany,  które
zostały  wprowadzone  w  miesięcznych  harmonogramach  pracy  będą  z
korzyścią  dla  pracowników  /większa  ilość  godzin  poświęcona  na
wypoczynek/.  Ponadto podczas  spotkań z  Osobami  Zaufania,  Dyrekcja
nie  otrzymywała  żadnych  zastrzeżeń  co  do  podejmowanych  zmian  w
harmonogramie  pracy.  Dyrektor  HR  wkrótce  na  następnym
zaplanowanym spotkaniu  przedstawi  stanowisko  Dyrekcji  TRW Polska
Sp.  z  o.o.  w  Częstochowie  dotyczące  sporządzania  dla  pracowników
planów urlopowych  i  ujednolicenia  zapisów obowiązujących  kryteriów
dotyczących przeprowadzania oceny pracownika produkcji.
Jednocześnie  Prezydium  Komisji  Zakładowej  wspólnie  z  Dyrekcją
uzgadniają,  że  praca  w  godzinach  nadliczbowych  będzie  przede
wszystkim  dla  pracowników  produkcji,  którzy  sami  bez  jakiegokolwiek
przymusu dobrowolnie  zgłoszą  chęć pracy,  a  ewentualne  ogłoszenia  w
tym  zakresie  będą  konsultowane  z  Komisją  Zakładową  NSZZ
„Solidarność”. Ponadto  Dyrekcja  zapewnia,  że  bez  przeprowadzenia
odpowiedniego  balansowania  lub  stwierdzenia  celowego  przerywania
pracy nie będą stawiane wyższe cele na liniach produkcyjnych. 

3. Wszystkie problemy, uwagi i spostrzeżenia  związane z organizacją czasu
pracy dla pracowników produkcji, zmianą harmonogramów pracy, będą
rozpatrywane  i  uzgadniane  ze  stroną  społeczną  -  Komisją  Zakładową
NSZZ „Solidarność” reprezentującą pracowników zatrudnionych w TRW
Polska  Sp.  z  o.o.  w  Częstochowie.  W  przypadku  braku  realizacji
porozumienia  stron  w  wymienionych  kwestiach,  Komisja  Zakładowa
NSZZ „Solidarność”  będzie  na  bieżąco  informować  ERZ oraz  OIP w
Katowicach  o zaistniałych nieprawidłowościach. 

Na  tym  prowadzący Dyrektor HR  Andrzej Kozieł  spotkanie  zakończył.

Protokół sporządził:   Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk
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