
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 25 stycznia 2018 r.  o godz. 14.30 -  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. Sprawy różne:
- Dyrekcja poduszek powietrznych przedstawi stronie związkowej do końca
tego  tygodnia  dokładnie  opracowanie  analizy  potencjalnych  korekt
zmianowości produkcji  na zakładzie poduszek powietrznych na I kwartał br.
wraz ze wskazaniem linii produkcyjnych, gdzie w najbliższym czasie może
być  prowadzona  praca  w  systemie  dwuzmianowym.  Wg  zapewnień
Dyrektora  Operacyjnego  zakładu  poduszek  powietrznych  może  być  to
niewiele takich linii i system pracy dwuzmianowej obejmie niewielką część
załogi. 
-  Dyrektor  zakładu  pasów  bezpieczeństwa  przekazał  stronie  związkowej
informację,  że  harmonogramu pracy na cały  rok 2018 dla  zakładu pasów
bezpieczeństwa  jest  przygotowywany  i  w  najbliższym  czasie  zostanie
przekazany pracownikom. 
-  Strona  związkowa  zwróciła  się  z  prośbą  do  Dyrekcji  o  niezwłoczne
poinformowanie  liderów  i  kierowników,  aby  przekazywali  swoim
pracownikom  informacje  o  ocenie  i  ilości  kryteriów  i  ilości  pkt.,  jakie
otrzymał   każdy pracownik podczas  swojej  oceny rocznej.  Pracownik ma
obowiązek zapoznać się ze swoją oceną i ewentualnie od niej się odwołać.
- Obecnie w zakładach poduszek i pasów obowiązuje dwumiesięczny okres
rozliczeniowy.  Dopuszczalny  jest  odbiór  dnia  wolnego  na  wypracowane
nadgodziny poza ten okres, ale tylko w przypadku, gdy taki wniosek złoży
sam pracownik i zostanie zaakceptowany przez pracodawcę.



2.  Negocjacje podwyżkowe:
Dyrekcja zaproponowała  wzrost   budżetu wynagrodzeń dla pracowników
produkcji  o  8  %.  Dyrekcja  odrzuca  podpisanie  pakietu  przedstawionego
przez stronę związkową w dniu 16 stycznia br. w toczącym się tegorocznym
procesie podwyżkowym. 
W wyniku prowadzonych rozmów negocjacyjnych dyrekcja zaapelowała do
strony  związkowej  o  ewentualne  dalsze  rozmowy  i  wypracowanie
kompromisu  dla  dobra  dalszego  rozwoju  naszych  zakładów  i  załogi.
Przedstawiono  gotowość  wyjścia  naprzeciw  postulatom związkowym,  ale
pod  warunkiem  przedstawienia  przez  Komisję  Zakładową  bardziej
realistycznych oczekiwań podwyżkowych. Obecne żądania tj. 250 złotych do
stawki od 1 lutego, 50 złotych do premii frekwencyjnej od 1 lipca + nagroda
jubileuszowa od 1 lutego  nie znajdują żadnego racjonalnego uzasadnienia i
nie mogą zostać spełnione.
Ponadto  Dyrekcja  deklaruje  gotowość  rozważenia  korekty  najniższych
stawek długoletnich  pracowników w tym roku,  a  także  rozmów na temat
wprowadzenia nagrody jubileuszowej, ale dopiero w przyszłym roku.
Obie strony poruszyły temat wynagrodzeń i benefitów w zakładach ZF TRW
Bielsko–Biała i ZF TRW Czechowice–Dziedzice. Zdaniem Dyrekcji zakłady
te działają w innym otoczeniu gospodarczym i na innym rynku pracy, tak
więc ewentualne porównania muszą brać pod uwagę te aspekty.
Omówione zostały teoretyczne opcje zastąpienia funduszu socjalnego premią
wakacyjną,  ale  obie  strony  doszły  do  wniosku,  że  nie  byłoby  to  dla
pracowników  korzystne,  ponieważ  premia  wakacyjna  byłaby  w  pełni
opodatkowaną  formą  wynagrodzenia,  natomiast  świadczenie  socjalne  z
dniem  1  stycznia  br.  do  kwoty  1000  złotych  jest  nieopodatkowane.
Członkowie  Komisji  Zakładowej  zaproponowali  przystąpienie  do rozmów
dotyczących  uzgodnień w sprawie określenia nowych zasad przy naliczaniu
premii  produkcyjnej  w innym terminie  niż  proces podwyżkowy.  Zdaniem
Komisji  Zakładowej  NSZZ  „Solidarność”  proponowane  przez  Dyrekcję
warianty podwyżek są za niskie do obecnych oczekiwań pracowników.
Członkowie  Komisji  Zakładowej  NSZZ „Solidarność” nie  zaakceptowali
żadnych przedstawionych propozycji Dyrekcji.
Na  zakończenie  spotkania  przedstawiciele  Komisji  Zakładowej
poinformowali  Dyrekcję ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, że z
dniem 25 stycznia br.  organizacja związkowa wchodzi  w spór zbiorowy
z pracodawcą.  Dalsze negocjacje i  rozmowy będą prowadzone zgodnie z
ustawą  o  rozwiązywaniu  sporów  zbiorowych.  Teren  zakładów  ZF  TRW
Polska  Sp.  z  o.o.  w  Częstochowie  zostanie  oflagowany  przez  NSZZ
„Solidarność”.
Na tym protokół zakończono:
Prowadzący  -  Dyrektor HR  Andrzej Kozieł  zakończył  spotkanie.
Protokół sporządził:   Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk


