
Protokół ze spotkania

Otrzymują: 
1 egz. – Komisja Zakładowa  NSZZ „Solidarność”
2 egz. – Dyrekcja ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie
Spotkania w dniu 17 kwietnia br. godz. 15.30 oraz  20 kwietnia 2018 r. o godz.
12.30 - Prezydium  Komisji  Zakładowej  NSZZ „Solidarność”  oraz  Dyrektor
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. Wysokość nagrody rocznej za 2017 rok
Podczas  spotkań omówiono niezadowolenie pracowników z wysokości

wypłaty nagrody rocznej  w wysokości  4,71 % osobistego wynagrodzenia
zasadniczego  brutto  za  2017  r.  Zdaniem  strony  związkowej  wysokość
nagrody rocznej nie spełniła oczekiwań pracowników,  była nieadekwatna do
włożonego  wysiłku,  zaangażowania  pracowników naszych  zakładów  oraz
bardzo dobrych wyników ekonomicznych uzyskanych przez nasze zakłady w
2017 roku. Członkowie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”
zwrócili   się  do  Dyrektora  HR o  podjęcie  wspólnych  działań  z  Komisją
Zakładową NSZZ „Solidarność” zmierzających do ujednolicenia naliczania
wypłat nagrody rocznej dla wszystkich pracowników zatrudnionych w grupie
ZF. Na najbliższym Forum Europejskiej Rady Zakładowej strona związkowa
przedstawi  Zarządowi  ZF  swoje  stanowisko  dotyczące  rażącego
dyskryminowania pracownika polskiego oraz pracowników z innych krajów
względem pracowników  zakładów grupy ZF znajdujących się w Niemczech
oraz zwróci się z apelem do przedstawicieli ERZ o podjęcie odpowiednich
działań zmierzających do ujednolicenia naliczania  wypłat nagrody rocznej
dla wszystkich  pracowników  zatrudnionych  w  grupie  ZF.  Dyrektor  HR
przedstawił  stronie związkowej sposób w jaki zostaje naliczona wysokość
nagrody rocznej wypłacanej dla pracowników ZF TRW Polska Sp. z o.o. w
Częstochowie.  Wysokości  nagrody  za  dany  rok  uzależniony  jest  od
wskaźnika  biznesowego,  który  jest  ustalany  na  podstawie   wyników
ekonomicznych  całej  grupy  globalnej  OSS.  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. 

2. Kryteria dotyczące naliczania premii produkcyjnej
Strona związkowa przedstawiła Dyrektorowi HR swoje zastrzeżenia do

obowiązujących obecnie wskaźników, które są  stosowane przy naliczaniu
poziomu odpadów produkcyjnych,  które  w zakładach,  a  w szczególności
obecnie  w  Zakładzie  Pasów  rzutuje  na  wyliczenie  mniejszej  wysokości
miesięcznej  premii  produkcyjnej  dla pracowników. W tej sprawie zostały
podjęte  rozmowy  członków   Prezydium   z  Dyrekcją  zakładu  pasów
bezpieczeństwa.  Dyrekcja   przedstawiła  podjęte  już  działania,  m.in.
podniesienie  naliczanego  wskaźnika  z  0,37  na  0,5  oraz  podjęto  inne
działania na liniach produkcyjnych SPR, co ma w znaczący sposób poprawić
i zmniejszyć poziom odpadów produkcyjnych. Dyrekcja zobowiązała się do
jak najszybszego rozwiązania tego problemu, tak by w ciągu około dwóch
miesięcy  pracownicy  odczuli  efekty  w  postaci  większej  wysokości
naliczanego  wskaźnika  do  premii  produkcyjnej. Członkowie  Prezydium
zaproponowali inne możliwości naliczania wysokości premii produkcyjnej,
gdzie pracownik będzie miał bezpośredni wpływ na jej wysokość. Komisja
Zakładowa wkrótce przedstawi Dyrekcji swoje propozycje.

3. Plany dotyczące przejmowania pracowników z APT
Dyrektor  HR  poinformował  stronę  związkową  o  wstępnych  planach

przejmowania pracowników APT na etat pracownika TRW.
W zakładzie pasów planowane jest z dniem 1 czerwca br. przejęcie grupy
około 50 pracowników,  z dniem 1 lipca br. następna grupa około 50 osób.
W zakładzie poduszek przejmowanie pracowników z APT prawdopodobnie
rozpocznie się w miesiącu wrześniu br. Na dzień dzisiejszy nie jest znana
ilość przejmowanych pracowników. 

4. Uwagi dot. ocen pracowników w tegorocznym procesie podwyżkowym
Obie strony na spotkaniu podsumowały zakończony proces podwyżkowy

w  2018  roku.  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.  Strona  związkowa  przedstawiła  Dyrektorowi
HR kilka uwag mających istotny wpływ na ocenę pracownika. W dalszym
ciągu na zakładzie pasów bezpieczeństwa przy ocenie pracownika brana jest
absencja  chorobowa,  co  jest  niezgodne  z  zapisami  Regulaminu



Wynagradzania.  Dwa  tego  rodzaju  przypadki  będą  wyjaśnione  przez
Dyrektora HR. Jeśli w dalszym ciągu przełożeni nie będą się stosować przy
ocenie  pracownika  do obowiązujących zapisów,  przy  następnym procesie
podwyżkowym strona  związkowa   zaproponuje  jednakowe  podwyżki  dla
wszystkich  pracowników,  by  uniknąć  tego  rodzaju  problemów  i  karania
pracowników dwukrotnie zarówno z oceny jaki  i  absencji  chorobowej.  Z
przesłanym  przez  dział  HR  Komisji  Zakładowej  danych  dot.  ocen
pracowników wynika, że na zakładzie poduszek  minimalna grupa tj. 3,76 %
pracowników produkcji otrzymało mniejszą ocenę niż cztery, na zakładzie
pasów   3,88  %   pracowników  produkcji  otrzymało  mniejszą  ocenę  niż
cztery.  W przypadku  oceny  5  lub  4  pracownik  produkcji  otrzymuje  100
procent kwoty bazowej podwyżki uzależnionej od oceny /  w tym roku to
kwota  140  zł  brutto  do  stawki  zasadniczej/.   Indywidualne  wysokości
przyznanych podwyżek zróżnicowane były w zależności od oceny i absencji
chorobowej. W zakładzie poduszek podwyżkę wyrównawczą do 100 złotych
otrzymało 501 pracowników, na zakładzie pasów 275 osób. Ogółem z dniem
1.lutego br.  wzrost  podwyżki w zakładzie poduszek wyniósł  6,79, w tym
produkcja  7,28  natomiast  w  zakładzie  pasów  wyniósł  6,91%,  w  tym
produkcja  7,32.  Zgodnie  z  zawartym porozumieniem podwyżkowym z
dniem 1. lipca 2018 r. wszyscy pracownicy produkcji  bez względu na
ocenę  i  absencję  otrzymają  kwotę  50  złotych  brutto  do  stawki
zasadniczej  swojego  zaszeregowania,  co  będzie  stanowiło  9,7  %
podwyżki wzrostu wynagrodzeń na 2018 r. 

5. Uzgodnienie wysokości i zasad wypłaty nagrody jubileuszowej 
Dyrektor HR przedstawił stronie związkowej wyliczenie jaki wpływ na

wzrost płac będzie miało wprowadzenie nagrody jubileuszowej z dniem 1
stycznia 2019 r. Wg wyliczeń to 0,8% budżetu przeznaczonego na podwyżki
wynagrodzeń.  Strona  związkowa  podtrzymuje  swoje  stanowisko  i  nie
odstępuje od żądań wprowadzenia dla pracowników ZF TRW Polska Sp. z
o.o. w Częstochowie od dnia 1 stycznia 2019 roku nagrody jubileuszowej.
Schemat  nagrody  jubileuszowej  został  przedstawiony  Dyrekcji  i  ma
obowiązywać od 15 lat pracy, a nagroda ma być wypłacana pracownikom w
cyklu  pięcioletnim. Stanowisko  przedstawione  przez  stronę  związkową
planu  wprowadzenia  nagrody  jubileuszowej  i  jej  schematu   zostanie
przesłane do Zarządu i będzie brane pod uwagę przy rozpoczęciu procesu
podwyżkowego prawdopodobnie nastąpi to w miesiącu wrześniu br.  

Następne  podwyżki  wzrostu  wynagrodzeń  dla  pracowników  ZF  TRW
Polska Sp. z o.o. w Częstochowie będą obowiązywały od dnia 1 stycznia
2019 roku. 

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


