
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  28  marca  2018  r.  o  godz.  12.30 -  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. Sporządzanie planów urlopowych na 2018 r. 

Wg zapewnień Dyrektora HR do dnia 30 marca  br.  ma zakończyć się
proces  planowania  urlopów na 2018 rok przez  pracowników produkcji  w
zakładzie poduszek powietrznych. W zakładzie pasów bezpieczeństwa plany
urlopowe zostały już sporządzone. 

2. Dane dot. tegorocznego procesu podwyżkowego.

Dyrektor  HR zapewnił,  że  dane  dotyczące  wykazu  ocen  pracowników
produkcji  otrzymane  w  tegorocznym  procesie   podwyżkowym,  kwoty
podwyżek, średnie stawki obowiązujące po podwyżce, wskaźniki wzrostu
płac, kwoty przeznaczone na wyrównanie stawek oraz wysokość środków
pozyskanych z tytułu obniżenia lub nie przyznania podwyżki z powodu
oceny lub absencji chorobowej, o które w dniu 9. marca br. zwróciła się
Komisja  Zakładowa NSZZ „Solidarność” zostaną przesłane do dnia 30
marca br. 

2 Wzrost wynagrodzeń pracowników działów nieprodukcyjnych

Zgodnie z uzgodnieniami podczas trwających negocjacji podwyżkowych,
które  zostały  podpisane  na  spotkaniu  w  dniu  14  lutego  2018  r.
pracownicy:   magazynierzy,  transportu  wewnętrznego  i  mechanicy,



otrzymali w większości 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  nieprawdziwe.  Wysokość
podwyżki  tej  grupy  pracowników  również  była  zależna  od  oceny  i
absencji chorobowej.

3  Nagroda roczna

Dyrektor  HR   przedstawił  informację,  że  nagroda  roczna  zgodnie  z
Regulaminem Wynagradzania zostanie wypłacona do dnia 15 kwietnia
br.  prawdopodobnie wypłata  nastąpi  w dniu 13 kwietnia,  po wypłacie
pracownikom wynagrodzenia za miesiąc marzec br. Na dzień dzisiejszy
nie  jest  znana  wysokość  przyznanej  nagrody  rocznej,  w  najbliższym
czasie tj. do końca marca Dyrekcja oczekuje od Zarządu ZF przesłania
informacji na ten temat.
Członkowie Prezydium  oświadczyli Dyrektorowi HR, że na najbliższym
forum  ERZ  przedstawiciele  zakładów  ZF  TRW  Polska  Sp.  z  o.o.  w
Częstochowie  oraz  Czechowic  i  Bielska-Biała,  przedstawią  Zarządowi
ZF propozycję wprowadzenia jednakowych standardów wypłat nagrody
rocznej jakie obecnie obowiązują w zakładach ZF w Niemczech tj. 10%.
Wszystkie zakłady w Polsce obecnie zrzeszone w Dywizji A winny być
wynagradzane na takich samych zasadach jak w Niemczech. Służyć ma
temu  również  wprowadzenie  nagród  jubileuszowych,  które  już
obowiązują w innych zakładach ZF Grup. Zarząd ZF winien spodziewać
się w zakładach w Polsce działań ze strony związkowej zmierzających do
wprowadzenia  takich  rozwiązań  podczas  prowadzenia  negocjacji
podwyżkowych.

4. Sprawy bieżące: 

Dyrektor  HR oświadczył,  że  w dalszym ciągu  występują  kradzieże  w
szatniach oraz drobne kradzieże rękawic i innego wyposażenia środków
ochrony  osobistej.  Wszystkie  tego  rodzaju  przewinienia  dyscyplinarne
przez  pracowników  będą  surowo  karane  zgodnie  z  obowiązującymi
zapisami Regulaminu Pracy, włącznie z rozwiązaniem umowy o pracę z
art. 52 Kodeksu Pracy. 

5. Uzgodnienie wysokości i zasad wypłaty nagrody jubileuszowej 



Zakończony  został  proces  podwyżkowy  na  2018  rok.  Na  podstawie
podsumowania  nowych  stawek  zasadniczych  pracowników  zostanie
sporządzona  symulacja  kosztów wprowadzenia  nagród jubileuszowych
dla pracowników na 2019 rok. Dyrekcja nie będzie w stanie odnieść się
jaki  to  będzie  miało  wpływ  na  przyszłoroczny  budżet  wzrostu
wynagrodzeń, ponieważ nie ma  wstępnych planów i propozycji wzrostu
takiego  budżetu  ze  strony  Zarządu.  W  tegorocznym  procesie
podwyżkowym budżet wzrostu wynagrodzeń dla pracowników produkcji
był wyższy niż budżet  dla pozostałych grup pracowników w ZF TRW
Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Zdaniem Dyrektora HR ma to na celu
zmniejszenie  różnić  w  wysokościach  wynagrodzeń.  Na  następnym
spotkaniu  zostaną  przedstawione  pierwsze  propozycje  Dyrekcji
dotyczące  schematu  naliczania  nagród  jubileuszowych.  Zgodnie  z
zawartym porozumieniem w dniu 14 lutego br. do końca maja 2018 roku
jest uzgodnienie zasad wprowadzenia nagrody jubileuszowej. 

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


