
Protokół ze spotkań

Otrzymują: 

1 egz. - Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

2 egz. - Dyrekcja TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie

Protokół z odbytych spotkań: Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność” oraz Dyrekcji ZF TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie

w dniach 7. godz. 14.30 i 8. grudnia godz. 11.00 w 2017 r.

Lista uczestników

Nazwisko Pełniona funkcja
Andrzej Kozieł Dyrektor HR
Marek Lipniewski Dyrektor Operacyjny IRS
Katarzyna Zyskowska /obecna w dniu 7.12./  Human Resources Manager
Magdalena Simkiewicz  Human Resources Manager
Stanisław Kołodziejczyk  Przewodniczący Komisji Zakładowej
Marek Kubiczek  Zastępca przewodniczącego 
Andrzej Bala  Sekretarz Komisji Zakładowej

Zebrania prowadził - Dyrektor HR Andrzej Kozieł

Omówione zagadnienia:

Przedstawienie  i  omówienie  poszczególnych  kryteriów  oceny  pracownika
produkcji  obowiązujących  w  Regulaminie  Wynagradzania  w  zakładach  ZF
TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie wraz z ich wskazówkami.
Ocena pracownika uwzględnia następujące kryteria:
1/  -  wszechstronność,  rozwój  i  umiejętności  wg  systemu  kwalifikacji
(potwierdzone audytami warstwowymi)
2/ - przestrzeganie zasad BHP, 5S i podstawowych obowiązków wynikających z
pełnionych funkcji,
3/ - dyspozycyjność, i zaangażowanie w pracy, 
4/ - współpraca w grupie,
5/ - zaangażowanie w usprawnienie procesu produkcji.
Obecne uzgodnienia Dyrekcji i Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”:
Oceniając pracownika produkcji należy pamiętać, że:
-  Pkt.  3  kryterium  oceny  -  nie  może  być  rozliczony  przez  pryzmat  ilości
nadgodzin, 
-  Pkt.  5  kryterium  oceny  -  nie  może  być  bazowany  tylko  i  wyłącznie  na
formalnie złożonych wnioskach.



-  Pracownik  ma  prawo  zapoznać  się  ze  swoją  oceną  przed  podwyżką.  W
przypadku gdy nie zgadza się ze swoją oceną, zobowiązany jest osobiście złożyć
odwołanie do swojego kierownika lub Dyrektora Operacyjnego.

Do każdego z obowiązujących kryteriów zostały jednocześnie uzgodnione
wskazówki pozwalające na bardziej obiektywną ocenę pracownika. Uzgodnione
kryteria  wraz  z  ich  wskazówkami  zostaną  opublikowane  dla  wiadomości
wszystkich  pracowników  na  stołówkach  zakładowych.  Również  na  ich
podstawie  i  w  tym zakresie  pracownicy  działu  HR zorganizują  przed  oceną
pracowników produkcji szkolenia dla liderów. 
Zasady  naliczania  podwyżki  dla  pracownika  produkcji  wg  obowiązującego
Regulaminu Wynagradzania wynikającej z oceny pracownika:
-  pracownik spełniający oczekiwania w przynajmniej  4 wyżej  wymienionych
kryteriów otrzymuje 70 procent kwoty bazowej podwyżki,
- pracownik spełniający oczekiwania w 3 kryteriach otrzymuje 40 procent kwoty
bazowej podwyżki,
-  pracownik  spełniający  oczekiwania  w  mniej  niż  3  kryteriach  otrzymuje  0
procent kwoty bazowej podwyżki,
Zasady  naliczania  podwyżki  dla  pracownika  produkcji  wg  obowiązującego
Regulaminu Wynagradzania wynikającej z absencji chorobowej:
a) - pracownik ze 100 procentową frekwencją w pracy otrzymuje minimum 30
procent kwoty bazowej podwyżki. Jeśli absencja chorobowa była spowodowana
wypadkiem przy pracy lub w drodze do/z pracy lub miała związek z chorobą
zawodową  to  pracownik  również  otrzymuje  minimum  30  procent  kwoty
bazowej podwyżki.
b) - pracownik z absencją chorobową do 10 dni w roku otrzymuje 30 procent
kwoty bazowej podwyżki.
c) - pracownik z absencją chorobową od 11 dni do 35 dni w roku otrzymuje 20
procent kwoty bazowej podwyżki.
d) - pracownik z absencją chorobową od 36 dni do 50 dni w roku otrzymuje 10
procent kwoty bazowej podwyżki.
e) - pracownik z absencją chorobową od 51 dni w roku nie otrzymuje podwyżki
z tytułu absencji.
Pracownik,  którego  absencja  chorobowa  w  pracy  w  ciągu  dwóch  lat
poprzedzających  okres  brany  pod  uwagę  do  wyliczenia  %  podwyżki  w
kontekście  absencji  chorobowej  w  aktualnym  procesie  podwyżkowym  nie
przekroczyła  10  dni  w  każdym  roku,  otrzymuje  pełną  podwyżkę  w  części
zależnej od frekwencji w pracy (30%), jeśli ilość dni kalendarzowych absencji
chorobowej w roku rozrachunkowym (01.01-31.12) nie przekroczy la 90, pod
warunkiem, że zaistniała absencja chorobowa zamknęła się w ramach jednego
zwolnienia  lekarskiego  lub  wystąpił  jeden  ciągły  okres  absencji  chorobowej,
który został udokumentowany kilkoma zwolnieniami lekarskimi.
Powyższy zapis nie dotyczy pracowników, których staż pracy jest krótszy niż 2
lata.



Środki pozyskane z tytułu obniżenia lub nie przyznania podwyżki z powodu
oceny pracy lub absencji chorobowej będą rozdzielone na pracowników:
- spełniających oczekiwania w przynajmniej  4 kryteriach oraz pracownicy ze
100  procentową  frekwencją  w  pracy,  jeśli  absencja  chorobowa  była
spowodowana  wypadkiem  przy  pracy  lub  w  drodze  do/z  pracy  lub  miała
związek z chorobą zawodową i pracownicy z absencją chorobową do 10 dni w
roku. 
Ważne uzgodnienia:
- W pierwszej kolejności środki pozyskane z tytułu obniżenia lub nie przyznania
podwyżki z powodu oceny pracy lub absencji chorobowej będą rozdzielone na
pracowników  spełniających  oczekiwania  w  przynajmniej  4  kryteriach  i
posiadających  inne  dodatkowe  pkt.  określone  w  przyjętych  kryteriach  oraz
pracownicy ze 100 procentową frekwencją w pracy, jeśli absencja chorobowa
była spowodowana wypadkiem przy pracy lub w drodze do/z pracy lub miała
związek z chorobą zawodową i pracownicy z absencją chorobową do 10 dni w
roku. 
-  Nie  uwzględnia  się  podczas  oceny  pracownika  produkcji  na  podstawie
przyjętych kryteriów jego absencji chorobowej. 

Następne  planowane  spotkanie  z  Dyrekcją  TRW  Polska  Sp.  z  o.o.  w
Częstochowie  dotyczące  rozpoczętego  procesu  podwyżkowego  w  dniu  15
grudnia br.,

Na tym protokół zakończono:

Protokół sporządził: Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk
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