
Protokół ze spotkania   w dniu 17 października 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
Stanisław Kołodziejczyk Przewodniczący Komisji Zakładowej
Marek Kubiczek Zastępca przewodniczącego
Andrzej Bala Sekretarz Komisji Zakładowej

Zebranie otworzył - Dyrektor HR Andrzej Kozieł

Omówione zagadnienia:

I. Obecny  stan  zatrudnienia  i  perspektywy  planów  produkcyjnych  na  obu
zakładach  na  2018  rok.  W  zakładzie  pasów  bezpieczeństwa  na  rok  2018
przewidywany jest  wzrost  produkcji,  co na niektórych liniach produkcyjnych
będzie wymagać pracy w systemie czterozmianowym, oczywiście w terminie
uzgodnionym  z  Komisją  Zakładową  NSZZ  „Solidarność”.  Dla  zakładu
poduszek powietrznych na rok 2018 przewidywany jest spadek wolumenu o 5%,
co  spowoduje  redukcję  pracowników produkcji  w zatrudnieniu  o  około  200
osób. Na chwilę obecną w zakładzie poduszek powietrznych zatrudnionych jest
około 650 pracowników Agencji Pracy Tymczasowej.
Prezydium Komisji  Zakładowej  przedstawiło  Dyrekcji  swoje  spostrzeżenia  i
uwagi związane z naliczaniem wysokości premii produkcyjnej. Coraz większa
rotacja  wśród  naboru  nowych  pracowników  produkcji  powoduje  obniżenie
wskaźników  kryteriów,  które  mają  wpływ  na  wyliczenie  wysokości  premii
produkcyjnej. Dyrekcja ZF TRW Polska wyjaśniła, 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 uwag z faktu zatrudniania dużej
ilości nowych pracowników jest całkowicie niezrozumiałe. Zdaniem Prezydium
wyjaśnienia Dyrekcji w niniejszej sprawie nie mają odzwierciedlenia w faktach.



Pracownicy coraz więcej  wykonują celów produkcyjnych, jest  coraz większa
dyscyplina pracy, zaangażowanie,  a efekty w wysokości  premii  produkcyjnej
mizerne.  Przykładem  tego  jest  zakład  pasów  bezpieczeństwa,  w  którym
wysokość  premii  produkcyjnej  jest  co  miesiąc  większa  niż  w  zakładzie
poduszek powietrznych. Dyrekcja przedstawiła również problemy związane z
absencją chorobową pracowników produkcji, która występuje na poziomie 6%
w skali miesiąca. Dodatkowym utrudnieniem w realizacji zakładanych planów
produkcyjnych  jest  nieprzewidywalny  przestój  związany  z  brakiem
komponentów  oraz  brakiem  odpowiednich  zasobów  ludzkich,  co  powoduje
częstą dezorganizację produkcji.
Wg przewidywanych planów produkcyjnych przerwa świąteczno-noworoczna
dla pracowników będzie obowiązywać na obu zakładach w ostatnim tygodniu
br.  Oczywiście  na niektórych liniach produkcyjnych może być wprowadzona
wcześniej, wszystko jest uzależnione od zamówień klientów. Dzień 22 grudnia
jest dniem wolnym w zamian za święto przypadające w sobotę 11 listopada br. 
Prezydium zwróciło się  z  prośbą do Dyrekcji  obu zakładów,  o sporządzanie
harmonogramu  pracy  na  cały  rok  2018  i  przekazaniu  tych  informacji
pracownikom w miesiącu grudniu 2017 r. W zakładzie poduszek powietrznych
jest  to  realizowane  co  roku,  natomiast  dla  zakładu  pasów  bezpieczeństwa
Dyrekcja  zapewniła  Prezydium,  że  sprawę  harmonogramu  na  2018  rok  w
najbliższym czasie rozpatrzy.

II. Prezydium przedstawiło Dyrekcji negatywne stanowisko Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność”  w sprawie  organizowania  spotkań Dyrekcji  zakładów z
Osobami  Zaufania.  Z uzyskiwanych informacji  od dużej  grupy pracowników
stwierdzamy,  że  poruszane  sprawy  przedstawiane  na  tych  spotkaniach  przez
Osoby Zaufania, są przez Dyrekcję nieobiektywnie przekazywane i nierzetelne
do  faktów,  które  obowiązują  w  zakładach  ZF  TRW  Polska  Sp.  z  o.o.  w
Częstochowie, ewentualnie są źle rozumiane i przedstawiane przez tzw. Osoby
Zaufania  swoim  koleżankom  i  kolegom  na  poszczególnych  liniach
produkcyjnych. Brak przedstawiciela NSZZ „Solidarność” na tych spotkaniach,
która w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie jest reprezentantem załogi,
wywołuje  po  każdych  spotkaniach  tylko  nieporozumienia  i  konflikty  wśród
pracowników. Niepotrzebne insynuacje, plotki. Brak odpowiedniej komunikacji
występujący  w  relacjach  na  linii  Dyrekcja,  NSZZ  „Solidarność”,  a  Osoby
Zaufania tworzy problem i napięcia wśród pracowników.  Komisja Zakładowa
NSZZ  „Solidarność”  podejrzewa  pracodawcę,  że  jest  to  działanie  celowe,
mające  na  celu  wprowadzenie  dezorganizacji  i  chaosu  wśród  pracowników.
Biorąc pod uwagę wszystkie argumenty przedstawiane przez pracowników w
sprawie  spotkań  Dyrekcji  z  Osobami  Zaufania,  stoimy  na  stanowisku,  że
odbywanie  spotkań  z  Osobami  Zaufania  jest  niezrozumiałe  i  stwarza  tylko
podziały  wśród  członków  załogi.  Dyrekcja  poprzez  swoje  działanie,  które



dotyczą reprezentowania i komunikacji z załogą wprowadza standardy, które nie
obowiązują obecnie w innych zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Polsce. 

Dyrekcja  stanowczo  sprzeciwia  się  rezygnacji  ze  spotkań  z  Osobami
Zaufania. Dyrekcja nie podważa w żaden sposób swoim działaniem, że Związki
Zawodowe są przedstawicielami pracowników do ich reprezentowania, a także
bronią ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno
zbiorowych,  jak  i  indywidualnych.  Wynika  to  z  Kodeksu  Pracy  i  innych
przepisów  prawa  pracy  w  Polsce.  Zdaniem  Dyrekcji  spotkania  z  Osobami
Zaufania  mają na celu wysłuchanie problemów pracowników i pomoc w ich
rozwiązywaniu.  Spotkania  nie  mają  na  celu  podważania  prawa  Związku
Zawodowego do negocjacji płacowych i jako strona społeczna do podpisywania
różnego rodzaju porozumień z pracodawcą. Po spotkaniach z osobami zaufania
zawsze sporządzany jest protokół, którego treść jest następnie publikowana do
wiadomości  pracowników.  Ewentualne  wątpliwości  czy  też  niejasności
pracownicy  mogą  zweryfikować  zapoznając  się  z  protokołem.  Spotkania  z
osobami zaufania są wzorcowym przykładem właściwego komunikowania się z
pracownikami,  praktykowanym  z  powodzeniem  od  wielu  lat.  Pracownicy
oczekują tych spotkań i te oczekiwania będą nadal spełniane.

III.  Praca  w  systemie  czterozmianowym. Komisja  Zakładowa  NSZZ
„Solidarność”  przedstawiła  Dyrekcji  ZF TRW Polska  propozycję  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 z Komisją Zakładową pracę na czas określony w
systemie czterozmianowym. Przedstawiona propozycja będzie przez Dyrekcję
ZF  TRW  Polska  przedłożona  do  akceptacji  Zarządu  ZF  TRW.  Dyrekcja
poinformowała przedstawicieli  Prezydium, że wkrótce do końca roku na linii
produkcyjnej  PQ 12 w obszarze BU-1 zostanie  rozpoczęta  praca w systemie
weekendowym dla  pracowników z  zewnątrz  przy  wsparciu  2  -3  osób  z  ZF
TRW,  którzy  będą  pracować  w  systemie  czterozmianowym  z  bonusem  w
kwocie 100 zł brutto za każdą przepracowaną sobotę, niedzielę lub święto.

IV. Obuwie ochronne. Od 01.10.2017 r. wprowadzony został obowiązek stoso-
wania obuwia ochronnego w wyznaczonych obszarach produkcyjnych i  logi-
stycznych. Pracownicy, którzy już zostali wyposażeni przez pracodawcę w obu-
wie ochronne są zobowiązani do jego użytkowania. Powyższe wytyczne dotyczą
również podwykonawców oraz gości, którzy będą przebywać w obszarach wy-
znaczonych. Dla osób bez własnego obuwia ochronnego dostępne będą specjal-
ne nakładki ochronne na „obuwie własne” dostępne w głównej portierni ochrony
zakładu. Inny wygląd obuwia ochronnego stosowanego przez pracowników pro-
dukcji przeznaczony jest dla otoczenia biznesowego i związanego z pełnieniem
odpowiednich funkcji. Winno to być jasne i zrozumiałe dla całej załogi. Sprawa
obuwia ochronnego będzie dokładnie omówiona i wyjaśniona na spotkaniu ko-
misji BHP w dniu 26 października br. 



V. Ocena pracownika. Prezydium omówiło z Dyrekcją przedstawione Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” wszystkie kryteria, które obecnie  obowiązują
przy ocenie pracownika. Zdaniem Prezydium Komisji Zakładowej na spotkaniu,
które  zostało  zaplanowane  na  dzień  27  października  br.  muszą  zostać
wypracowane, uzgodnione i ujednolicone jednakowe kryteria obowiązujące przy
ocenie pracownika oraz zapisy pozwalające pracownikowi zapoznać się z tymi
kryteriami wraz ze swoją oceną. 

VI. Dyrekcja  ZF TRW wspólnie  z  Prezydium omówiła  przesłane w dniu 16
sierpnia  br.  projekty  Komisji  Zakładowej  dotyczące  wzrostu  wynagrodzeń  o
kwotę 400 złotych brutto dla każdego pracownika zatrudnionego w zakładach
ZF TRW Polska Sp.  z o.o. w Częstochowie,  podniesienie minimalnej  stawki
zasadniczej dla pracownika produkcji do kwoty 2600 złotych brutto / obecnie w
zakładzie  poduszek  powietrznych  około  900  pracowników  posiada  stawkę
zasadniczą  2600 zł  i  mniejszą,  natomiast  w zakładzie  pasów bezpieczeństwa
takich  pracowników  jest  około  490/.  Średnia  stawka  zasadnicza  dla
pracowników produkcji  obu zakładów to około 2609 złotych brutto.  Średnie
wynagrodzenie  brutto  pracowników  produkcji  obu  zakładów  w  miesiącu
sierpniu wynosiło około 3733 złotych. Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
przedstawiła  Dyrekcji  projekty  wprowadzenie  nowych  zapisów  dotyczących
naliczania  wysokości  nagrody rocznej,  nagrody  jubileuszowej  oraz  projekt
nowej  siatki  płac  do  naliczania  wysokości  stawek  zasadniczych  w
zaszeregowaniu pracowników produkcji w zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o.
w Częstochowie. Obie strony zadeklarowały, że wszystkie proponowane zmiany
w  systemie  wynagradzania  i  oczekiwania  znaczących  podwyżek  przez
pracowników produkcji w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, zostaną
wzięte pod uwagę i najpóźniej na przełomie miesiąca listopad – grudzień br.
Dyrekcja  zobowiązuje  się  do  przedstawienia  stronie  społecznej  pierwszych
propozycji wysokości wzrostu wynagrodzeń, które będą obowiązywać od dnia 1
lutego  2018  roku. Dyrekcja  zobowiązała  się  do  rozpatrzenia  nowego zapisu
dotyczącego wprowadzenia w drodze porozumienia  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 z Komisją Zakładową pracę na czas określony w
systemie czterozmianowym. Rozważone będzie także wprowadzenie na kolejny
okres w drodze porozumienia dodatku w wysokości 150% stawki wynikającej z
osobistego wynagrodzenia pracownika za pracę w godzinach nadliczbowych w
święta  państwowe  i  kościelne  uzgodnione  w  pkt.  6  porozumienia
podwyżkowego z dnia 17 lutego 2017 r. Obie strony uzgodniły dalszy dialog w
rozpoczętym procesie podwyżkowym, omówienia projektów zaproponowanych
i przesłanych przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” nowej siatki płac
dla  pracowników  ZF  TRW  Polska  Sp.  z  o.o.  w  Częstochowie,  naliczania
wysokości  nagrody  rocznej  oraz  projektu  wypłaty  nagrody  jubileuszowej  i



uzgodnienia  innej  niż  obecnie  obowiązującej  minimalnej stawki  zasadniczej.
Dyrekcja ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie zapewnia, że zgodnie z
zapisami Regulaminu Wynagradzania uzgodniona podwyżka wynagrodzeń dla
pracowników zatrudnionych  w ZF  TRW Polska  Sp.  z  o.o.  w Częstochowie
będzie obowiązywać z dniem 1. lutego 2018 r.

Plany dalszych spotkań:
- w dniu 26 października br. – komisja BHP 
- w dniu 27 października br. – spotkanie dot. oceny pracownika
- w dniu 14 listopada br. – c.d. negocjacji wzrostu płac

Na tym prowadzący Dyrektor HR Andrzej Kozieł spotkanie zakończył.

Protokół sporządził: Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk


