
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 16 stycznia 2018 r.  o godz. 13.00 -  Zespół  Negocjacyjny
Komisji  Zakładowej  NSZZ „Solidarność”  oraz  Dyrekcja  ZF  TRW  Polska
Sp. z o.o. w Częstochowie. 

Uczestnicy spotkania:
Nazwisko Pełniona funkcja
Andrzej Kozieł Dyrektor HR
Krzysztof Szwedkowicz Dyrektor SBS / Członek Zarządu
Artur Ogiński Dyrektor IRS
Marek Lipniewski Dyrektor ds. Operacyjnych  IRS
Stanisław Kołodziejczyk Przewodniczący Komisji Zakładowej
Marek Kubiczek Zastępca przewodniczącego
Andrzej Bala Sekretarz  Komisji Zakładowej

Spotkanie  otworzył  i prowadził  - Dyrektor HR Andrzej Kozieł

1.  Przedstawiono  i  omówiono  zakładane  plany  produkcyjne  dla  zakładu
poduszek  powietrznych  i  zakładu  pasów  bezpieczeństwa  na  2018  r. Wg
Dyrekcji  zakładu  poduszek  powietrznych  zakładane  plany  produkcyjne  na  I
kwartał br. uległy zmniejszeniu. W związku z zakładanym spadkiem produkcji,
brak nowych uruchomień i zamówień,  Dyrekcja rozważa redukcję zatrudnienia
pracowników  APT,  wprowadzenie  na  niektórych  liniach  produkcyjnych  w
zależności  od  zamówień  systemu  pracy  dwuzmianowej  oraz  ograniczenie  w
znaczący sposób ilości nadgodzin. Dokładne analizy produkcji i stabilności w
zatrudnieniu  na  zakładzie  poduszek  powietrznych  są  w  toku,  sytuacja  jest
dynamiczna, będzie dokładnie znana pod koniec tygodnia i zostanie przesłana
stronie  związkowej.  Linia  produkcyjna  PQ  12  w  BU-1  będzie  pracować  w
systemie czterozmianowy najdłużej do końca lutego br.
W zakładzie  pasów bezpieczeństwa  na  2018 roku przewidywany jest  wzrost
produkcji. W Częstochowie  przy ul. Legionów 202 zostanie zbudowana przez
firmę zewnętrzną nowa hala produkcyjna na około 3 tys. m2,  która następnie
zostanie  wynajęta przez TRW Polska.  W hali  tej  zostaną uruchomione  linie
produkcyjne.  Planujemy  przenieść  tam  część  linii  obecnie  pracujących  w
zakładzie  Legionów  63.  Prawdopodobnie  w  II  połowie  roku  na  niektórych
liniach  produkcyjnych  możliwa  jest  praca  w  systemie  czterozmianowym,
oczywiście po wcześniejszym uzgodnieniu z NSZZ „Solidarność”. Wszystkie te
czynniki mogą wpłynąć na niewielki wzrost w zatrudnieniu na zakładzie pasów
bezpieczeństwa.  Strona  związkowa  poprosiła  Dyrektora  Szwedkowicza  o



wprowadzenie i podanie do wiadomości  pracownikom harmonogramu pracy na
cały  rok  dla  zakładu  pasów  bezpieczeństwa,  tak  jak  jest  to  na  zakładzie
poduszek.
Członkowie  Komisji  Zakładowej  zwrócili  się  do  Dyrekcji  IRS  i  SBS  o
wzajemną wymianę pracowników ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie w
celu utrzymania miejsc pracy i jednocześnie zaapelowali do Dyrekcji poduszek
powietrznych o korzystanie w pierwszej kolejności z pracowników APT oraz
pracowników IRS, którzy sami dobrowolnie chcą wykonywać pracę w systemie
dwuzmianowym, na tych liniach, gdzie praca w systemie trzyzmianowym nie
będzie konieczna.

2. Sprawy różne:
-   Obecnie rehabilitacja dla pracowników składa się z 5 zabiegów manualnych
oraz 25 zabiegów fizykalnych. Wszystkie zabiegi wykonywane są w ciągu 10
dni. Nic się pod tym względem nie zmieniło. Dyrekcja zapewnia o utrzymaniu
cyklu rehabilitacji wraz z dodatkowymi kosztami związanymi ze wzrostem opłat
za prowadzone zabiegi.
-  Strona  związkowa  zwróciła  się  do  Dyrektora  HR  o  niezwłoczne
poinformowanie  pracowników  za  pomocą  ogłoszeń  zamieszczonych  na
telebimach  na  stołówkach  zakładowych  o  uzgodnionych  dla  pracowników
produkcji  kryteriach  ocen  wraz  ze  wskazówkami.  Każdy  pracownik  ma
obowiązek  zapoznać  się  ze  swoją  oceną  roczną  i  ewentualnie  od  niej  się
odwołać.
-   Dyrekcja  przedstawiła  informację,  że  wszystkie  imprezy  integracyjne
poszczególnych  grup  zawodowych  są  finansowane  przede  wszystkim  z
własnych  środków  uczestników.  Zarząd  ZF  TRW  Polska  Sp.  z  o.o.  w
Częstochowie  może  w  miarę  posiadanych  środków  rozważyć   niewielkie
wsparcie finansowe pracowniczej imprezy integracyjnej w okresie świąteczno-
noworocznym  na  podstawie  stosownego  wniosku  przedstawionego  przez
organizatorów takiej  imprezy.  Jeśli  organizowany  jest  piknik  zakładowy  dla
wszystkich  pracowników,  koszty  pokrywa  pracodawca.  Prawdopodobnie  w
2018 roku zostanie zorganizowany piknik rodzinny oraz/lub dni otwarte/dzień
dziecka w zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.

 3. Negocjacje podwyżkowe:
 Dyrekcja proponuje  wzrost  budżetu wynagrodzeń dla pracowników produkcji
o  kwotę  bazową  w  wysokości  150  zł  brutto  do  stawki  zasadniczej  oraz
dodatkowo proponuje wzrost premii frekwencyjnej o 50 zł  do kwoty 250 zł.
Członkowie  Komisji  Zakładowej  NSZZ „Solidarność” nie  zaakceptowali
przedstawionej propozycji. W wyniku prowadzonych rozmów negocjacyjnych
Dyrekcja  zaproponowała  inny  wariant  podwyżkowy  -  200  złotych  brutto
podwyżki oraz jednorazowy ryczałt dla pracowników w wysokości 200 złotych
brutto.  Wszystkie  opcje  podwyżkowe  wykraczające  poza  ofertę  150  zł



podwyżka  stawki  +  podniesienie  o  50  zł  premii  frekwencyjnej  wymagają
dodatkowych uzgodnień z centralą ZF.  Zdaniem zespołu negocjacyjnego NSZZ
„Solidarność” proponowane przez Dyrekcję warianty podwyżek są zbyt niskie
do  oczekiwań  pracowników  i  bardzo  daleko  odbiegające  od  wzrostu
wynagrodzeń, które nastąpiły w zakładach ZF TRW Bielsko-Biała i ZF TRW
Czechowice-Dziedzice. 
Komisja  Zakładowa  NSZZ „Solidarność” nie  zaakceptowała  żadnej
przedstawionej  propozycji Dyrekcji  informując  jednocześnie,  że  przedstawia
swoją  ostateczną  propozycję  pakietu  do  podpisania  porozumienia
podwyżkowego:
a)-  z  dniem  1.  lutego  br.  wzrost   budżetu  wynagrodzeń  dla  pracowników
produkcji o kwotę bazową w wysokości 250 zł brutto do stawki zasadniczej,
b)- z dniem 1. lipca br. wzrost premii frekwencyjnej o 50 złotych brutto,
c)- wprowadzenie do Regulaminu Wynagradzania  w drodze aneksu projektu
NSZZ „Solidarność” dotyczącego wypłat nagród jubileuszowych,
d)- wyrównanie stawki zasadniczej dla pracowników produkcji  którzy zostali
zatrudnieni  w zakładach TRW w Częstochowie  do 2008 roku (włącznie)  do
kwoty 2500 złotych – bez wpływu na wysokość przyznanej bieżącej podwyżki.
e)- jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego,
f)- dodatek w wysokości 150% stawki wynikającej z osobistego wynagrodzenia
pracownika  za  pracę  w  godzinach  nadliczbowych  w  święta  państwowe  i
kościelne.
Dyrekcja  poprosiła  o  kilka  dni  na  przeanalizowanie  ostatecznej  propozycji
strony związkowej w toczącym się procesie podwyżkowym. 

W związku z powyższym Dyrekcja zwróciła się z prośbą  o dodatkowe
spotkanie, którego termin  ustalono na dzień 25 stycznia br. godz. 14.30. 
Na zakończenie  spotkania przedstawiciele Komisji  Zakładowej ponownie
poinformowali   Dyrekcję ZF TRW Polska Sp. z o.o.  w Częstochowie,  że
ostatecznie w  przypadku  braku  spełnienia  żądań  płacowych  podczas
zaplanowanego spotkania w dniu 25 stycznia br.  wejdzie w spór zbiorowy z
pracodawcą.
Na tym protokół zakończono:
Prowadzący  -  Dyrektor HR  Andrzej Kozieł  zakończył  spotkanie.
Protokół sporządził:   Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk


