
Protokół ze spotkania

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

Spotkanie w  dniu 30 maja 2017 r. godz. 14.30 
Uczestnicy:
- Dyrektor HR  ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie,
- Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 

Lista uczestników

Nazwisko Pełniona funkcja
Andrzej Kozieł Dyrektor HR
Stanisław Kołodziejczyk Przewodniczący Komisji Zakładowej
Marek Kubiczek Zastępca przewodniczącego
Andrzej Bala Sekretarz  Komisji Zakładowej

Zebranie  otworzył   Dyrektor HR  - Andrzej Kozieł

Omówione zagadnienia:

1. Dyrektor  HR ZF TRW Polska Sp.  z  o.o.  w Częstochowie   przedstawił
członkom  Prezydium  Komisji  Zakładowej  NSZZ  „Solidarność”
informacje  dotyczące  podjętych działań przez  Dyrekcję  zakładu pasów
bezpieczeństwa  w  celu  poprawy  w  pozyskiwaniu  z  APT  pracowników
produkcji. Z dniem 12 czerwca br. w zakładzie pasów bezpieczeństwa za
pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej „Work Service” i „Selpro”
zostanie  zatrudniona na okres pół roku pierwsza grupa 15 Ukraińców,
którzy będą świadczyli pracę jako pracownicy produkcji, w późniejszym
terminie  zostanie  zatrudniona  następna  grupa  15  osób  z  Ukrainy.
Pracownicy Ci za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej  będą mieli
zakwaterowanie na okres 6 miesięcy i będą wykonywać pracę na liniach
produkcyjnych   zakładu  w  ramach  umowy  zlecenia.  Minimalne
świadczenie  pracy  przez  pracowników z  Ukrainy  to  około  210  godzin
miesięcznie.  Po  tym  okresie  pracownicy  muszą  udać  się  do  swojego
miejsca  zamieszkania  na  Ukrainę,  w  ich  miejsce  przyjedzie  następna
grupa.  W  celu  prawidłowego  wykonywania  swoich  obowiązków
pracownicy z Ukrainy będą mieli jednego koordynatora znającego język
polski i  ukraiński oraz zostaną dostosowane i  przetłumaczone na język
ukraiński stanowiskowe instrukcje pracy. 
W  celu  poprawy  i  zwiększenia  ilości  pozyskiwanych  pracowników
produkcji przez APT na potrzeby produkcji w zakładach ZF TRW Polska
Sp.  z  o..  w  Częstochowie,  prawdopodobnie  z  dniem  1  czerwca  br.



pracownicy tymczasowi będą mieli wynagrodzenie powiększone o premię
frekwencyjną, w takiej samej wysokości i na takich samych warunkach,
która obecnie obowiązuje dla pracowników w ZF TRW Polska Sp. z o.o.
w  Częstochowie.  Trwają  również  rozmowy  z  przewoźnikiem  PKS
Częstochowa w celu ustalenia i uzgodnienia 6 linii rejsowych autobusów
PKS-u z  dogodnych kierunków, na których to pracownicy zatrudnieni w
zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie mieliby darmowy
dojazd i powrót z pracy. 
Z dniem 19 czerwca br. w zakładzie  poduszek powietrznych na liniach
szycia /hala GST/  planowane jest zatrudnienie na okres trzech tygodni 33
pracowników z zakładu Roman w Rumunii, po tym okresie planowane jest
zatrudnienie następnej grupy 33 pracowników z tego zakładu, również na
okres  trzech  tygodni.  Działania  takie  są  niezbędne  i  mają  za  zadanie
przyczynić się do zredukowania zaległości w produkcji i  wykonywania na
bieżąco założonych celów produkcyjnych.
Prezydium  Komisji  Zakładowej  NSZZ  „Solidarność”  zgłosiło  swoje
uwagi w związku z zatrudnianiem pracowników z Ukrainy. Każde nowe
pozyskiwanie  pracowników  produkcji  wiąże  się  z  obawą  co  do
wykonywania przez nich zakładanych celów produkcyjnych oraz jakością
produkowanych wyrobów.  Obawa w stosunku do  pozyskiwania  osób z
Ukrainy oraz z Rumunii  związana jest także  co do ich ewentualnego
nieprzestrzegania  obowiązującej   w  zakładzie  dyscypliny  oraz  ich
mniejszego  zaangażowania  i  nieodpowiedniego  wywiązywania  się  ze
świadczenia pracy zarówno pod względem ilościowym jak i jakościowym
wykonywanych  wyrobów.  Zdaniem  Prezydium  może  to  prowadzić  na
liniach  produkcyjnych  do  powstawania  dużej  ilości  braków  gotowych
wyrobów,  uszkadzania  komponentów  oraz  mało  wydajnej,  efektywnej
pracy  co   będzie  ostatecznie  miało  wpływ  na  mniejszą  wysokość
naliczanej  co miesiąc premii  produkcyjnej,  a  co za tym idzie  coraz to
mniejsze  wynagrodzenia  dla  pracowników  zatrudnionych  w  zakładzie
pasów bezpieczeństwa.  Aby  uniknąć  tego  rodzaju  sytuacji   Prezydium
zobowiązuje  się  do  comiesięcznej  analizy  pracy  pozyskiwanych
pracowników z Ukrainy. Prezydium na bieżąco będzie analizować uwagi i
spostrzeżenia dotyczące nowo zatrudnionych pracowników z Ukrainy. W
przypadku, gdy zaistnieją przesłanki dotyczące  nierównego traktowania
pracowników ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie i pracowników
APT  z  Ukrainy,  Komisja  Zakładowa  NSZZ  „Solidarność”  w  pełni
wykorzysta  przysługujące  jej  uprawnienia  zmierzające  do
wyeliminowania  takich  sytuacji.  Członkowie  Prezydium  przedstawili
Dyrektorowi HR  swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące czynników, które
mają  wpływ na coraz większą absencję chorobową wśród pracowników
produkcji  oraz  niekorzystną  współpracę  działu  logistyki  z  produkcją,
która  powoduje  nieprzewidziane  przestoje  na  liniach  produkcyjnych



wskutek  czego  oprócz  zakłócenia  toku  produkcji  powoduje  dla
Pracodawcy  dodatkowe  koszty  związane  z  wykonywaniem  pracy  przez
pracowników produkcji w godzinach nadliczbowych. 

2. Członkowie  Prezydium Komisji  Zakładowej wspólnie z  Dyrektorem HR
omówili   sprawy  dotyczące  udzielania  urlopów  dla  pracowników
produkcji  w  okresie  wzmożonych  planów  produkcyjnych.  /temat
udzielania  pracownikowi  urlopu   na  żądanie  niezgodnie  z  przepisami
KP./  Nie udzielenie  pracownikowi  zaplanowanego i zgłaszanego kilka
tygodni  wcześniej  jednego  dnia  urlopu  wypoczynkowego  jest  również
jednym z czynników wzrostu absencji chorobowej w ZF TRW Polska Sp. z
o.o.  w  Częstochowie.  Poruszone  kwestie  przez  Prezydium w niniejszej
sprawie będą tematem następnego spotkania.

Na  tym  prowadzący Dyrektor HR  Andrzej Kozieł  spotkanie  zakończył.

Protokół sporządził:   Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk
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