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Komisja  Zakładowa  NSZZ  „Solidarność”  w  TRW  Polska  Sp.  z  o.o.  w  Częstochowie 
stanowczo sprzeciwia się praktykom stosowanym przez Dyrekcję zakładu poduszek powietrznych w
TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie  ciągłego zmuszania pracowników produkcji do pracy w
godzinach nadliczbowych poprzez zamieszczenie m.in. ogłoszeń na tablicach informujących o pracy
w dniu wolnym /29 kwietnia, sobota/ jako dnia w pełni pracującego,  często wbrew ich woli,  co stało
się już nagminnie  stosowaną organizacją czasu pracy przez pracodawcę, niezgodnie  z przepisami
Kodeksu Pracy i Regulaminu Pracy.

Brak odpowiedniej  ilości  pracowników produkcji  niezbędnych do wykonania  zakładanych
planów  produkcyjnych  wobec  klientów,   złe  zarządzanie  zasobami  ludzkimi  i  działaniami
logistycznymi,  które   powodują  przestoje  na  liniach  produkcyjnych,  nie  mogą  być  podstawą do
ciągłego angażowania pracowników produkcji do pracy w godzinach nadliczbowych, a szczególnie
do wykonywania pracy w  dniach wolnych i świątecznych przysługujących im wg obowiązującego
Regulaminu Pracy.  Pracownicy produkcji  czują się dyskryminowani innym traktowaniem wobec
innych grup zawodowych,  są przemęczeni i „wypaleni” fizycznie i psychicznie, co ma coraz większy
wpływ na wzrost absencji chorobowej. 

 Komisja Zakładowa oczekuje od Dyrekcji zakładu poduszek powietrznych natychmiastowego
zaprzestania tego typu działań w organizacji czasu pracy i jak najszybszego rozwiązania zaistniałego
problemu. 

Jednocześnie  Komisja Zakładowa informuje,  że wcześniejsze  rozmowy strony społecznej  z
Dyrekcją zakładu poduszek powietrznych dotyczące wymienionych kwestii oraz spraw związanych z
nierzetelnym  wykonywaniem  pracy  przez  pracowników  APT  i  ich  negatywnego  podejścia  do
wykonywania swoich obowiązków, nie przyniosły pożądanego rezultatu.  W związku z powyższym
Komisja  Zakładowa  na  najbliższym  Forum  ERZ  przedstawi  sytuację  traktowania  pracowników
produkcji  w zakładach TRW Polska Sp.  z  o.o.  w Częstochowie oraz  wystąpi  o  przeprowadzenie
wnikliwej i rzetelnej kontroli ze strony Okręgowej Inspekcji Pracy w Katowicach celem ustalenia
zgodności  z  obowiązującymi  przepisami  nagminne  zatrudnianie  pracowników  produkcji  w
godzinach  nadliczbowych,  stosowania  takiej  formy  organizacji  czasu  pracy  przez  pracodawcę  i
ogłaszanie dnia wolnego jako dnia pracującego, bez wyznaczenia dnia wolnego za ten dzień.
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