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Roczne posiedzenie dnia 9 czerwca 2017 r.: Wspólny komunikat

Roczne posiedzenie odbyło się dnia 9 czerwca 2017 r. w Kaarst, Niemcy. Celem posiedzenia
było przedstawienie bieżącej działalności oraz przyszłego rozwoju. 

W  posiedzeniu  udział  wzięło  dwudziestu  przedstawicieli  pracowników  z  dziewięciu  krajów
(Niemcy  5,  Republika  Czeska  2,  Francja  1,  Włochy  1,  Polska  4,  Rumunia  3,  Słowacja  1,
Hiszpania 2, Wielka Brytania 1). Dodatkowo obecny był jeden przedstawiciel Przemysłowego
Związku Zawodowego Metalowców (IG Metall, Niemcy) jako gość (ZF Legacy).

Reprezentantami  koncernu  było  ośmiu  Wiceprezydentów  i  Dyrektorów  z  sektorów  Global
Steering,  Global  Occupannt  Safety  Systems,  Global  Body  Control  Systems,  Global  Parts
& Service, Global Electronics oraz Global Braking. 

Przedstawiciele pracowników przedstawili tematy dyskutowane podczas spotkania wstępnego,
rozpoczynając informacją o integracji Europejskiej Rady Pracowników z Radą Pracowników ZF
Legacy:  Kolejne  spotkanie  będzie  konieczne  w  celu  zatwierdzenia  ostatecznego  projektu
porozumienia w drodze uchwały.

Przedstawiciele pracowników wyrazili swoje zaniepokojenie następującymi zjawiskami:

 Wzrastające trudności w krajach najlepszych kosztów Best-Cost, które biorą się stąd, że 
niektórzy pracownicy muszą pokonać wielkie odległości w drodze do pracy. Okolica 
objęta poborem może wynosić aż do 300 km, rekrutacja pracowników w Polsce odbywa 
się nawet aż do granicy ukraińskiej. Brak dyspozycyjnej lokalnej siły roboczej oraz 
niedobór wyspecjalizowanych pracowników może spowodować ryzyko dla przyszłej 
działalności gospodarczej.

 W niektórych placówkach ilość pracowników agencyjnych leży powyżej ilości 
przewidzianej w polityce koncernu 15/20% i zbliża się do 30%. Stwierdzono, że jest to 
sytuacja niezdrowa, pociągająca za sobą ryzyko problemów jakości i stresu dla 
pracowników stałych z powodu wysokiej rotacji pracowników agencyjnych, przez 
nieustanne procesy zatrudniania i ciągłe przyuczania do czynności. Są inne przypadki, 
kiedy pracownicy pracowali przez wiele lat dla ZF TRW i nie zaproponowano im stałych 
umów. Przedstawiciele pracowników zapytali, czy cięcie kosztów jest motywacją takiego 
postępowania.

 Niektóre placówki mają wysoki stopień zachorowań, co według zdania przedstawicieli 
pracowników wywołane jest stale wzrastającą presją w pracy, a to z kolei prowadzi do 
psychicznego wyczerpania. Zakwestionowali również praktykę wypłacania bonusów za 
obecność w pracy, czego celem jest ich zdaniem motywowanie ludzi do pracy nawet 
w przypadku choroby. To grozi wyższym ryzykiem zarażania pozostałych pracowników. 
Poprawność takiego postępowania powinna zostać zbadana. 

 Konkurencyjna sytuacja w sektorze Steering wywołuje poczucie niepewności, jeżeli 
chodzi o perspektywę na przyszłość niektórych pracowników. Rynek podlega szybkim 
zmianom (jazda autonomiczna, steer by wire) i dostosowanie się do tych zmian stwarza 
trudności i ryzyka oraz grozi demotywacją załogi. Przedstawiciele pracowników wyrazili 
również podobne obawy w grupach roboczych koncernu, że może to się odbić na 
motywacji w zakładach w Niemczech, Hiszpanii i we Włoszech. 



Przedstawiciele  pracowników  wyrazili  opinię,  że  bez  względu  na  rodzaj  trudności  w  danej
placówce, np. zamknięcie zakładu w Aschaffenburg, czy restrukturyzacja w Pamplona, wtedy,
gdy  załogę  poinformowano  i  gdy  wdrążono  ją  w procesy  podejmowania decyzji,  udało  się
wspólnie  osiągnąć  najlepsze  rozwiązanie.  Układy  zbiorowe  w Aschau  są tego  najnowszym
przykładem. Kluczowym elementem kooperacyjnej współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu
jest konieczność wymiany w porę wszechstronnych informacji.  Jednakże nieraz odnoszą oni
wrażenie,  że są niewystarczająco poinformowani  o ważnych projektach i  to  należy omówić.
Przykładem jest umowa o inwestycjach i współpracy z firmą usług inżynieryjnych BeeSpeed
w celu  ewentualnego  przejęcia  działu  motoryzacyjnego  BeeSpeed,  co  nie  zostało  jednak
przedyskutowane wspólnie z Europejską Radą Pracowników.

Przedstawiciele  pracowników  wyrazili  swoją  wdzięczność  za  rozmowy  z  przedstawicielami
koncernu poprzedniego wieczoru i wyrazili życzenie, aby w przyszłości iść tym samym torem
w duchu otwartym i na zasadzie współdziałania.

Reprezentanci koncernu ZF TRW przedstawili, że rok 2016 to duży krok do przodu, jeśli chodzi
o zachowanie jednego wizerunku wobec klienta podczas procesu integracji. Dla działu zakupów
była to podstawa do osiągnięcia znacznie lepszych cen od dostawców.  Następnym krokiem
będzie połączenie systemów finansowych. Jeśli chodzi o wizerunek firmy, pozostanie w użyciu
logo ZF.

Ambicje ZF, aby być w czołówce rynkowej, pociągają za sobą przemianę w lidera technologii
dzięki  dostosowaniu  się  do  dynamicznego  rozwoju  rynków.  Mobilność  będzie  kluczowym
aspektem przyszłości („see-think-act”), a układy kierownicze (produkt linii Steering and Braking)
będą nadal odgrywały ważną rolę.

Wprowadzenie  systemów  asystujących  kierowcy  rozwinęło  się  szybciej  niż  się  tego
spodziewano.  Z  tego  powodu  dział  Elektronika  powinien  zostać  włączony  szybciej  niż  to
zaplanowano,  aby  stawić  czoła  konkurencji,  np.  firmie  Bosch.  Poza  tym  będzie  się  dalej
rozwijało elektromobilność. Same systemy hamulcowe i prowadzenia pojazdu nie wystarczają;
wymagane są w Europie nowe technologie w celu zadowolenia klienta. Aby osiągnąć ten cel,
będzie się wspierało projekty start-up oraz ewentualnie zakupi się inne firmy.

136 tysięcy pracowników zatrudnionych w ZF wygenerowało towary sprzedane za 40 miliardów
US$; z tego 48% sprzedaży dokonano w Europie. Na rok 2017 oczekuje się tam średniego
przyrostu, podobnie jak w Chinach i w Ameryce Północnej. Sprzedaż w Ameryce Południowej
przypuszczalnie  spadnie.  Wszyscy  muszą  optymalnie  wnieść  swój  wkład  w  celu  poprawy
renomy ZF, jeśli chodzi o jakość.

W dywizji A w roku 2016 osiągnięto 16 miliardów US$, na rok 2017 przewiduje się zachowanie
tego  samego  poziomu.  Dokona  się  inwestycji  w  celu  zamknięcia  luki  w  zakresie  nowych
technologii.

Przedstawiciele  koncernu  przedstawili  sprawozdania  działalności  operacyjnej  na  rok  2016
z każdej  linii  produkcyjnej  (rok  bieżący  uwzględniono  do  chwili  obecnej)  oraz  omówiono
prognozę do końca roku 2017.

Większość linii produkcji budzi lepsze oczekiwania, niż przewidziano to w planach na początek
roku 2017, i stąd biorą się pozytywne prognozy, że trend ten może utrzymać się do końca roku.
Omówiono rozwój działalności wszystkich linii produktów, łącznie z działami, gdzie konieczna
jest poprawa działalności.



Odnośnie TAKATA (akcja wycofania poduszek powietrznych) wszystkie projekty fazy 1 mogły
zostać wykonane, przy czym większość zamówień została umieszczona w Europie. Dział Parts
& Services został w całości włączony do struktury ZF od stycznia 2017. BCS osiągnął numer
2 na skalę globalną. Krążą plotki o zamierzonym sprzedaniu BCS, ale nie podjęto w tej sprawie
żadnej decyzji. Dalej prowadzi się działalność jak poprzednio. Gdyby ZF rzeczywiście sprzedało
ten sektor, byłoby to dla dobra dotkniętych tym pracowników, gdyż staliby się sercem nowej
firmy. 

Przedstawiciele koncernu wyrazili słowa gorącego podziękowania dla wszystkich pracowników
na całym świecie za osiągnięte wyniki.

Odbyły się dyskusje o placówkach z trudnościami w produkcyjności i w wydajności bądź przez
niski  poziom  wykorzystania,  takich jak  Barcelona  (BCS),  Koblenz  (Braking),  Pontypool
(Braking), Schalke (Steering) oraz Pamplona (Steering).

Przedstawiciele  pracowników  podkreślili,  że  są  gotowi  do  współpracy  nad  znalezieniem
rozwiązań w przyszłości nawet w trudnych sytuacjach.

Kierownictwo przedstawiło najnowsze i przyszłe rozwiązania technologiczne oraz sposób, w jaki
te innowacje wzmocnią naszą pozycję na rynku, w skali długoterminowej i w świetle głównych
trendów w zakresie prowadzenia autonomicznego i automatycznego.

Przedstawiciele  pracowników zadali  podczas  spotkania  szereg  pytań,  dotyczących  zarówno
całego koncernu na ogół, jak i też konkretnych linii produkcji.

Przez  uwagi  końcowe  przedstawiciele  pracowników  uwydatnili  wagę  dialogu  i  współpracy
pomiędzy  kierownictwem  i  przedstawicielami  pracowników  jako  podstawę  sukcesu,  który
możliwy jest jedynie dzięki wkładowi i zaangażowaniu wszystkich pracowników. 
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