
Protokół   ze  spotkania    w  dniu 19 września 2017 r. -  godz. 13.00

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

Uczestnicy spotkania:
- Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
- Dyrekcja ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.

Lista uczestników:

Nazwisko Pełniona funkcja
Andrzej Kozieł Dyrektor HR
Krzysztof Szwedkowicz Członek Zarządu, Dyrektor SBS
Piotr Wojtkowiak Dyrektor SBS ds. Operacyjnych
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. Dyrekcja przedstawiła i omówiła stronie społecznej plany rozwojowe dla obu
zakładów na IV kwartał br. Wg ostatnich prognoz sprzedaży z lipca i sierpnia, w
zakładzie poduszek powietrznych na miesiąc październik spodziewany jest lekki
spadek produkcji, natomiast w następnych miesiącach spodziewany jest wzrost
produkcji.  W  zakładzie   pasów  bezpieczeństwa  przejmowana  jest  obecnie
produkcja ze Starej Bolesław (Republika Czeska) oraz z końcem roku ruszają
nowe projekty DAG, MFA i PSA K9. 

II. W  związku  z  tym,  że   na  niektórych  obszarach  produkcyjnych  wzrosło
zapotrzebowanie do pracy w godzinach nadliczbowych, a niektórzy pracownicy
wyrażający wolę i chęci do pracy w godzinach nadliczbowych  wykorzystali już
obowiązującą  w  Regulaminie  Pracy  w  ZF  TRW  Polska  Sp.  z  o.o.  w
Częstochowie  normę  300  godzin  nadliczbowych  w  ciągu  roku,  Dyrekcja
zwróciła  się  z  prośbą  do Komisji  Zakładowej  o  zwiększenie  limitu  pracy w
godzinach nadliczbowych do końca  2017 roku.  Prezydium wyraża  zgodę  na
zwiększenie  limitu  nadgodzin  pod  warunkiem,  że   pracownicy  sami
dobrowolnie będą zgłaszać chęć do podjęcia pracy w godzinach nadliczbowych,
stanowiących  przekroczenie  dotychczasowego  limitu  300  nadgodzin,  bez
jakichkolwiek  nacisków  i  przymusu  ze  strony  Dyrekcji  i  kierownictwa.
Stosownie  przygotowane  porozumienie  w  niniejszej  sprawie  zostanie  w



najbliższym  czasie  podpisane.  Prezydium  zobowiązało  Dyrekcję  do
przedstawienia  Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” wszystkich kryteriów,
które  obecnie  obowiązują  przy  ocenie  pracownika.   Zdaniem  Komisji
Zakładowej  na  następnych  spotkaniach  muszą  zostać  wypracowane,
uzgodnione i ujednolicone jednakowe kryteria do oceny pracownika oraz  zapisy
pozwalające pracownikowi zapoznać się z tymi kryteriami wraz ze swoją oceną.
Uzgodnione   zapisy  będą  obowiązywać   pracowników  zakładu  poduszek
powietrznych i zakładu pasów bezpieczeństwa.

III. Obie  strony  uzgodniły  porozumienie,  że  w  zakładach   poduszek
powietrznych  i  pasów  bezpieczeństwa  w  miesiącu  listopadzie  i  grudniu  br.
będzie  obowiązywał  dwumiesięczny  okres  rozliczeniowy.  Dzień 11 listopada
jako święto przypadające w sobotę zostanie  oddany pracownikom na zakładzie
IRS i SBS jako dzień wolny od pracy w dniu 22 grudnia br.  Prezydium KZ oraz
Dyrekcja w niniejszym porozumieniu uzgodniły następujące warunki związane
ze zmianą okresu rozliczeniowego:
a)  -  wszystkie  wypracowane  przez  pracowników  produkcji   godziny
nadliczbowe  w  miesiącu  listopadzie,  zostaną  naliczone  i  wypłacone
pracownikom wraz z ich wynagrodzeniem za miesiąc listopad br.
b)  -  do  końca  okresu  rozliczeniowego  w  miesiącu  grudniu  br.  do  odbioru
wypracowanych  godzin  nadliczbowych w miesiącu listopadzie br., uprawnieni
są wszyscy pracownicy, którzy dobrowolnie wcześniej zgłoszą ten fakt swojemu
przełożonemu.
W związku z uzgodnionymi  zmianami zostanie zmieniony harmonogram pracy
uwzględniający pozostawienie na koniec roku przez pracowników 5 dni urlopu
wypoczynkowego do wykorzystania w przerwie świąteczno - noworocznej. Na
niektórych  liniach  produkcyjnych  w  zależności  od  zamówień  klientów  będą
występować różnice w ilości wykorzystania urlopu wypoczynkowego na koniec
roku.

IV. Dyrekcja przedstawiła obecny stan zatrudnienia na obu  zakładach. W 2017
roku na  etat  pracownika  produkcji  w zakładzie  pasów zostało  zatrudnionych
około 240 osób, a w zakładzie poduszek powietrznych zostało zatrudnionych
378 pracowników. W zakładzie pasów na projekcie Ukraina, zatrudnionych jest
obecnie 34 Obywateli Ukrainy, do końca września br. Dyrekcja pasów planuje
jeszcze zatrudnić dodatkowo 11 pracowników z  Ukrainy.
W miesiącu sierpniu br. w zakładzie poduszek zatrudnionych było średnio 664
pracowników  Agencji  Pracy  Tymczasowej,  planowane  jest  powiększenie  tej
grupy pracowników o dodatkowe 120 osób.
W zakładzie pasów w tym samym czasie zatrudnionych było około 195 osób, z
tego we wrześniu  przyjętych na  etat  ZF TRW zostanie  66 osób.  Obecnie w
zakładzie  pasów  zatrudnionych  jest  około  120  pracowników  Agencji  Pracy
Tymczasowej.



Prezydium Komisji  Zakładowej  przedstawiło  Dyrekcji  swoje spostrzeżenia  i
uwagi związane z tak dużą w stosunku do stanu załogi  ilością zatrudnianych
pracowników APT,  powoduje  to coraz to większe koszty pracodawcy związane
z dużą rotacją tych pracowników, nie osiąganie  zakładanych  celów. Zdaniem
pracowników i Komisji Zakładowej powoduje to również w zakładzie poduszek
powietrznych  coraz  to  mniejszą  wysokość  premii  produkcyjnej.  Prezydium
Komisji  Zakładowej  wyraża swoje niezadowolenie  i  sprzeciw wobec karania
pracowników  produkcji  poprzez  naliczanie  mniejszych  premii  produkcyjnej,
które  wynikają  wyłącznie  ze  złej  polityki  prowadzonej  przez  kierownictwo
zakładu poduszek powietrznych w zarządzaniu i organizacją pracy.
Dyrekcja TRW Polska zdecydowanie odrzuciła powyższą sugestię i podkreśliła,
że premia produkcyjna już od kilku lat wypłacana jest na podstawie wyników
realizacji 6 następujących zdefiniowanych wskaźników: Wydajność, Zysk brutto
jako  %  do  sprzedaży,  Oszczędności  CIS,  Liczba  reklamacji  NCT,  Poziom
odpadów produkcyjnych jako % sprzedaży i Wypadkowość. Czynienie zarzutu z
faktu zatrudniania dużej ilości nowych pracowników i jednocześnie zwracanie
uwagi na wysoki poziom nadgodzin jest całkowicie niezrozumiałe, gdyż tylko
zwiększenie  ilości  pracowników  może  doprowadzić  do  redukcji  nadgodzin.
Każdy  pracownik  kiedyś  zaczynał  pracę,  był  nowym  pracownikiem  i
powinniśmy  wspólnie  zrobić  wszystko,  żeby  okres  wdrożenia  nowych
pracowników i osiągania przez nich pełnej wydajności trwał jak najkrócej.

V. Dyrekcja  ZF  TRW  wspólnie  z  Prezydium  omówiła  przesłane   projekty
Komisji  Zakładowej   dotyczące  wzrostu  wynagrodzeń  oraz  wypracowania,
uzgodnienia  nowych  zapisów  wzrostu  płac  oraz  zmian  w  systemie
wynagradzania  i  wysokości  stawek  zasadniczych  w  zaszeregowaniu
pracowników  produkcji  w  zakładach  ZF  TRW  Polska  Sp.  z  o.o.  w
Częstochowie.  W związku z obecnie panującą  sytuacją na rynku pracy oraz
niezadowoleniem  załogi  dotyczącym  nieadekwatnego  wynagrodzenia  w
stosunku  do  wykonywanej  pracy,  obie  strony  zadeklarowały,   że  wszystkie
proponowane zmiany  w systemie wynagradzania pracowników produkcji w ZF
TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, muszą zostać wzięte pod uwagę i być
przedmiotem symulacji  kosztowych. Propozycje wypracowane przez Komisję
Zakładową  i  Dyrekcję TRW Polska będą przedłożone do  akceptacji Zarządu
ZF  TRW.  Dyrekcja  rozważy  propozycję  NSZZ „Solidarność”  w  sprawie
wypłacania  dodatkowego  bonusu  w  kwocie  100  zł  brutto  za  każdą  sobotę,
niedzielę i święto przepracowane przez pracowników produkcji, którzy będą w
razie  konieczności  wykonywali  w uzgodnieniu  na  określony  czas  z  Komisją
Zakładową pracą w systemie czterozmianowym. Dyrekcja zobowiązała się do
rozpatrzenia nowego zapisu dotyczącego naliczania wysokości nagrody rocznej
oraz projektu wypłaty nagrody jubileuszowej i  uzgodnienia innej niż obecnie
obowiązującej  minimalnej stawki  zasadniczej.   Obie strony uzgodniły dalszy
dialog w sprawie rozpatrzenia projektów siatki płac dla pracowników ZF TRW



Polska  Sp.  z  o.o.  w  Częstochowie  zaproponowanych  i  przesłanych  przez
Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”.

Plany dalszych spotkań:
- najbliższe w dniu 2 października br. – spotkanie robocze
- spotkanie w dniu 17  października br. – c.d. negocjacji wzrostu płac

Na  tym  prowadzący Dyrektor HR  Andrzej Kozieł  spotkanie  zakończył.

Protokół sporządził:   Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk
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