
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  1  lutego  2018  r.  o  godz.  10.00 -  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. Rokowania w celu rozwiązania sporu zbiorowego:
W odpowiedzi na żądania Komisji Zakładowej zawarte w piśmie o wejściu w
spór  zbiorowy  Dyrekcja  zaproponowała   wzrost   od  dnia  1  lutego  br.
wynagrodzeń dla pracowników produkcji o kwotę bazową w wysokości 150
złotych brutto oraz wzrost wynagrodzeń pracowników  nieprodukcyjnych o
5%.  Dyrekcja  odrzuca  podpisanie  pakietu  przedstawionego  przez  stronę
związkową w dniu 16 stycznia  br.  w toczącym się  tegorocznym procesie
podwyżkowym.

W  wyniku  prowadzonych  rokowań  dyrekcja  zaapelowała  do  strony
związkowej  o  wypracowanie  kompromisu  dla  dobra  dalszego  rozwoju
naszych  zakładów  i  załogi.  Kontynuowanie  sporu  zbiorowego  może
skutkować brakiem nowych uruchomień i zamówień, co będzie wiązało się z
redukcją pracowników i utratą miejsc pracy.

Członkowie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” nie zaakceptowali
przedstawionej propozycji informując jednocześnie, że oczekują od Dyrekcji
przedstawienia  propozycji  pakietu  podwyżkowego,  który  byłby  bardziej
korzystny  dla  pracowników  niż  obecnie  zaproponowany.  Zdaniem strony
związkowej proponowane podwyżki wynagrodzeń odbiegają od oczekiwań
pracowników.

Dyrekcja  przedstawiła  gotowość  wyjścia  naprzeciw  postulatom
związkowym dotyczącym wyrównania stawek zasadniczych dla długoletnich
pracowników zatrudnionych w zakładzie poduszek i pasów, wypracowania w



terminie do dnia 1 stycznia 2019 roku zapisów dotyczących wypłat nagrody
jubileuszowej dla pracowników ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie,
wprowadzenia  na  okres  jednego  roku  jednomiesięcznego  okresu
rozliczeniowego,  wynagrodzenia  w  wysokości  150  %  za  przepracowane
godziny  nadliczbowe  w  ustalone  święta  państwowe  i  kościelne,
wynagrodzenia w  kwocie 100 złotych brutto za każde przepracowane soboty
i niedziele w systemie czterozmianowym.

Przed podpisaniem protokołu  rozbieżności  i  wejściem w postępowanie
mediacyjne, Dyrekcja zaproponowała spotkanie na dzień 5 lutego br. o godz.
12.00 w celu przedstawienia uzgodnionego z Zarządem ZF nowej propozycji
podpisania porozumienia podwyżkowego.

SYSTEM DWUZMIANOWY – zakład poduszek powietrznych
Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przedstawiła Dyrekcji zakładu

poduszek  powietrznych  swoje  stanowisko,  w  którym  wyraża  swoją
dezaprobatę dla   podejmowanych  przez  Dyrekcję  zakładu  poduszek
powietrznych działań dotyczących zmiany organizacji czasu pracy na system
dwuzmianowy dla niektórych pracowników produkcji.  Komisja Zakładowa
NSZZ  „Solidarność”  stanowczo  sprzeciwia  się  tego  rodzaju  praktykom i
zmianom,  które  spowodują   znaczne  obniżenie  wynagrodzenia  dla  tych
pracowników.  Podczas  wcześniejszych  ustaleń  i  uzgodnień  ze  stroną
społeczną,   na  niektórych  liniach  produkcyjnych,  gdzie  pracodawca
zmuszony jest do zmiany organizacji czasu pracy z systemu trzyzmianowego
na dwuzmianowy, pracować miały osoby, które osobiście wyrażą na to zgodę
oraz  w  pierwszej  kolejności  pracownicy  APT.  Pracodawca  zachęca  za
pomocą banerów i różnego rodzaju ogłoszeń do podjęcia w zakładzie pracy
gwarantując  pracownikowi  produkcji  wynagrodzenie  miesięczne  w
wysokości 2150 złotych netto, jednak nie bierze pod uwagę faktu, że poprzez
swoje  działania  znacząco  obniża  miesięczne  wynagrodzenie  dla
pracowników  produkcji  zatrudnionych  w  ZF  TRW  Polska  Sp.  z  o.o.  w
Częstochowie.  Obecnie  pracowników  zatrudnionych  na  produkcji  w
przedziale  od stawki  2200 do 2800 złotych brutto  na zakładzie  poduszek
powietrznych jest około 1250. 

Komisja  Zakładowa   NSZZ  „Solidarność”  nie  wyraża   zgody   na
jakiekolwiek  formy  zmiany  organizacji  czasu  pracy,  które   powodują
zmniejszenie  miesięcznych  wynagrodzeń  dla  pracowników  produkcji,
jednocześnie  zwracając  uwagę,  że  takie  działania  będą  w  przyszłości
zmierzać do niepotrzebnych nieporozumień wśród pracowników oraz brania
pod  uwagę  przez  stronę  związkową  tego  aspektu  przy  corocznych
negocjacjach płacowych w celu znaczącego wzrostu stawki zasadniczej dla
pracowników produkcji.
  Wg  zapewnień Dyrekcji zakładu poduszek powietrznych i uzgodnień ze
stroną  związkową,  jeśli  zostanie  uruchomiona  konieczność  pracy  na



niektórych liniach produkcyjnych w systemie dwuzmianowym, to będzie ona
obowiązywała  na  zasadzie  dobrowolności  pracowników,  którzy  sami
zadeklarują pracę w takim systemie. 

.
Następne spotkanie dotyczące rozwiązania sporu zbiorowego w dniu 5. 
lutego 2018 r. godz. 12.00
Prowadzący  -  Dyrektor HR  Andrzej Kozieł  zakończył  spotkanie.
Protokół sporządził:   Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk


