
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  2  marca  2018  r.  o  godz.  13.00 -  Prezydium   Komisji
Zakładowej  NSZZ „Solidarność”  oraz  Dyrekcja  HR ZF  TRW  Polska Sp. z
o.o. w Częstochowie. 
Uczestnicy spotkania:

Nazwisko Pełniona funkcja
Andrzej Kozieł Dyrektor HR
Stanisław Kołodziejczyk Przewodniczący Komisji Zakładowej
Marek Kubiczek Zastępca przewodniczącego
Andrzej Bala Sekretarz  Komisji Zakładowej

Spotkanie  otworzył  i prowadził  - Dyrektor HR Andrzej Kozieł

1. Zgoda na wykorzystanie wizerunku :
W związku  z  licznymi  pytaniami  pracowników dotyczących zgody  na

wykorzystanie wizerunku pracownika, Prezydium zwraca się  o udzielenie
informacji  z  jakimi  konsekwencjami  może  wiązać  się  wiązać  odmowa
podpisania takiej zgody. 

Wg  zapewnień  Dyrektora  HR,  deklaracja  zgody  zamieszczona  na
odwrocie  angażu  ma  charakter  prośby  skierowanej  do  pracowników.
Wizerunek pracowników zostanie ewentualnie wykorzystany  wyłącznie w
celach biznesowych, związanych z działalnością firmy TRW Polska.
Możliwość  wykorzystania  wizerunku  np.  na  identyfikatorze,  schemacie
organizacyjnym,  wewnętrznych  materiałach  organizacyjnych  pracodawcy
itp. usprawnia funkcjonowanie i procesy komunikacji wewnętrznej.
Dyrekcja ma  nadzieję, że pracownicy pozytywnie zareagują na tę prośbę.
Odmowa  wyrażenia  zgody  nie  będzie  się  wiązać  z  jakimikolwiek
negatywnymi  konsekwencjami  dla  pracownika,  ale  niestety  może  nam
utrudnić działania w wyżej wskazanych obszarach.

2. Ocena pracownika
W dniach 7 i 8 grudnia 2017 r. zostały uzgodnione i omówione  kryteria
oceny  pracownika  produkcji,  które  obowiązują  w  Regulaminie
Wynagradzania w zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.
Uzgodniono jednocześnie, że 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. Prezydium Komisji  Zakładowej z przykrością
stwierdza,  że  do  dnia  dzisiejszego  nie  wszyscy  pracownicy  zostali
zapoznani ze swoją oceną, co może spowodować, że jego odwołanie od
oceny,  choć  może  być  skutecznie  nie  przyniesie  efektu  w  postaci
prawidłowo  naliczonej  podwyżki,  z  braku  takich  środków w budżecie
wzrostu wynagradzania. Są także sygnały od pracowników, że w dalszym
ciągu liderzy przy ocenie biorą pod uwagę absencję chorobową, co jest
niedopuszczalne.
Dyrektor  HR zapewnił,  że  proces  oceny  pracownika  trwa  i  zgodnie  z
zawartym porozumieniem, każdy pracownik ma prawo do zapoznania się
ze swoją oceną i ewentualnie od niej się odwołać. W zależności od oceny
złożonej reklamacji będą podejmowane dalsze decyzje. Wszyscy liderzy
zostali przeszkoleni z zasad oceny i wszyscy mają stosować uzgodnione
wspólnie  ze  stroną  związkową  kryteria  i  wskazówki  dotyczące
jednakowych  standardów  przy  ocenie  pracownika  produkcji.  W
przypadku jakichkolwiek sygnałów ze strony pracowników o nierzetelnie
prowadzonych ocenach należy je zgłaszać do działu HR.
Zgodnie z Regulaminem wynagradzania do podwyżki uwzględnia się 70
procent z oceny i 30 procent z absencji chorobowej.

3. Wzrost wynagrodzeń pracowników działów nieprodukcyjnych

Członkowie  Prezydium zwrócili  się  do  Dyrektora  HR,  czy  zgodnie  z
uzgodnieniami  podczas  trwających  negocjacji  podwyżkowych,  które
zostały podpisane na spotkaniu w dniu 14 lutego 2018 r.  pracownicy:
magazynierzy,  transportu  wewnętrznego  i  mechanicy,  będą  mieli
podwyżkę  wzrostu  wynagrodzeń  na  poziomie  nie  mniejszym  jak
pracownicy produkcji. Dyrektor HR oświadczył, że wszystkie informacje
dotyczące  naliczania  niskich  wysokości  podwyżek  dla  wymienionych
grup pracowników w stosunku do wysokości podwyżek dla pracowników
produkcji są przedwczesne i niepotwierdzone. Nie jest prawdą, że budżet
podwyżkowy  dla tej grupy pracowników wynosi 3%, pracownicy winni
otrzymać podwyżki w zależności od oceny i absencji.

4.  Praca w systemie dwuzmianowym

Dyrektor  HR   zapewnił,  że  obecnie  pracownicy  produkcji  pracują  w
systemie trzyzmianowym. W innym systemie pracują tylko pracownicy,
którzy  dobrowolnie  chcą  pracować w systemie  pracy  jednozmianowej
lub dwuzmianowej. W dalszym ciągu pracownicy mogą się zgłaszać do
swoich liderów i kierowników produkcji o pracę w tych systemach.



5. Sprawy bieżące:
Dyrektor  HR przedstawił  Prezydium informację  dotyczącą  niewielkiej
grupy pracowników około 20 osób, którzy obecnie mogą pobierać swoje
wynagrodzenie w oddziale banku, jednak ze względu na zmiany osoby te
zostaną  poproszone  o  założenie  rachunku  bankowego,  w  przeciwnym
razie swoje wynagrodzenia mogą pobierać w oddziałach poczty polskiej i
muszą się liczyć z dodatkowymi opłatami w wysokości ok. 20 złotych,
które same muszą pokryć. 

Nagroda za jakość jaką otrzymał zakład poduszek powietrznych za rok
2017, jest nagrodą prestiżową, nie ma wymiaru  finansowego.

6. Uzgodnienie wysokości i zasad wypłaty nagrody jubileuszowej 
Wstępne rozmowy dotyczyły symulacji kosztów wprowadzenia nagrody
rocznej  oraz  ewentualnych  schematów  wypłat.  Obie  strony
zadeklarowały  przygotowanie  wysokości  nagrody  oraz  schematów
wypłat w oparciu o bazowanie się na innych zakładach ZF TRW.
Na następnym spotkaniu zostaną podjęte już pierwsze uzgodnienia w tym
temacie.

Na tym protokół zakończono:
Prowadzący  -  Dyrektor HR  Andrzej Kozieł  zakończył  spotkanie.
Protokół sporządził:   Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk


