
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 10 maja br. godz. 12.30  -  Prezydium  Komisji  Zakładowej
NSZZ „Solidarność”, Dyrektora  HR oraz przedstawicieli  działu BHP w  ZF
TRW  Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. 
Uczestnicy spotkania:

Nazwisko Pełniona funkcja
Andrzej Kozieł Dyrektor HR
Krzysztof Zajączkowski Manager BHP 
Paweł Kruk Kierownik działu BHP IRS
Stanisław Kołodziejczyk Przewodniczący Komisji Zakładowej
Marek Kubiczek Zastępca przewodniczącego
Andrzej Bala Sekretarz  Komisji Zakładowej

Spotkanie  otworzył  i prowadził  - Dyrektor HR Andrzej Kozieł

1. Rehabilitacja pracowników
Członkowie  Prezydium  Komisji  Zakładowej  NSZZ  "Solidarność"
przedstawili  Dyrektorowi  HR  oraz  przedstawicielom  działu  BHP
obecnym  na  spotkaniu  informacje  przekazywane  przez  pracowników
produkcji dotyczące braku możliwości korzystania ze zwolnień lekarskich
podczas  zabiegów  związanych  z   rehabilitacją.  Pracownicy,  którzy
zwracają się do lekarzy tych placówek otrzymują informację, że nie mogą
wystawiać  zwolnień  lekarskich  na  okres  trwania  rehabilitacji.  Podczas
prowadzonych rozmów z lekarzami pracownicy dowiadują się, że jest to 
odgórne polecenie Dyrekcji ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie,
jeśli nie będą stosować się do tych poleceń mogą stracić  wykonywanie
usług  na  rzecz  naszych  pracowników.  Wg  Dyrektora  HR  oraz
przedstawicieli  działu  BHP  rehabilitacja  pracownika  ma  służyć  do
poprawy  jego  stanu  zdrowia  z  czego  pracownicy  bardzo  chętnie
korzystają,  w  niektórych  przypadkach  pracownicy  korzystają  z  tych
zabiegów  kilkakrotnie  w  ciągu  roku.  Pracownik,   który  udaje  się  na
zabiegi  rehabilitacyjne  nie jest osobą chorą, która musi od razu iść na
zwolnienie  lekarskie.  W  zależności  od  stanu  jego  zdrowia,
spowodowanych  urazów  oraz  związanej  z  tym  rehabilitacją  lekarz
prowadzący  sam  podejmuje  decyzję,  czy  na  ten  okres  niezbędne  jest
skorzystanie przez pracownika ze zwolnienia lekarskiego lub nie. Nie ma
żadnych  zaleceń  dla  lekarzy  ze  strony  Dyrekcji  zakazujących  im
udzielania zwolnień lekarskich. Prawidłowo wykonana rehabilitacja   ma



za  zadanie  poprawę  zdrowia  fizycznego  pracownika,  nie  jest  jednak
powodem do przebywania na zwolnieniu lekarskim.  Twierdzenie przez
pracowników, że po  rehabilitacji muszą świadczyć pracę i przez to są
narażeni  na  dodatkowe  problemy  zdrowotne,  a  ich  rehabilitacja
praktycznie  nic  nie  wnosi  do  poprawy  zdrowia  fizycznego  są
nieprawdziwe  i  nie  potwierdzone  w  dziale  BHP.  Wynika  to  z  ilości
chętnych pracowników produkcji do uczęszczania na rehabilitację. Dział
BHP zobowiązał  się do przygotowania w niniejszej  sprawie informacji
dla pracowników produkcji. 

2. Analiza absencji chorobowej
Członkowie  Komisji  Zakładowej  NSZZ  "Solidarność"  otrzymali  od
pracowników  informacje,  że  w  zakładzie  poduszek  powietrznych
kierownicy  produkcji  pojedynczo  wzywają  pracownika  (w  obecności
świadka-lidera ) celem rozpytania czym była spowodowana jego absencja
chorobowa  w  zeszłym  roku.  Pracownicy  podczas  tych  rozmów  są
szczegółowo  pytani  o  każde  zwolnienie  lekarskie  i  czym  było
spowodowane.  Komisja  Zakładowa  NSZZ  „Solidarność”  ponownie
sprzeciwia się  stosowania tego  rodzaju praktykom. Temat ten był już
wielokrotnie   omawiany  i  analizowany  przez  Dyrekcję  i  stronę
związkową.  W myśl  obowiązującego prawa pracy,  pracodawca nie  ma
prawa przeprowadzać jakichkolwiek rozmów z pracownikiem w sprawie
dotyczącej jego sfery intymnej, a taką jest jego choroba. 
Komisja  Zakładowa   wielokrotnie  informowała  pracodawcę,  że
korzystanie  ze  zwolnień  lekarskich  jest  prawem  i  przywilejem
pracownika.  Pracodawca  nie  ma  instrumentów,  aby  zmusić  chorego
pracownika do nie skorzystania z tego uprawnienia i pozostania w pracy. 
Ponadto   pracodawca  powinien  organizować  swoją  działalność
gospodarczą,  biorąc  pod  uwagę  nieuchronność  nieobecności
pracowników,  spowodowanych  chorobami,  urlopami  i  innymi
usprawiedliwionymi przyczynami. Prowadzenie rozmów z pracownikami
w  sprawie  ich  chorób  i  absencji   może  być  odebrane  jako  próba
wymuszenia  rezygnacji  z  korzystania  ze  świadczeń  z  ubezpieczenia
społecznego,  które  są  prawem  i  przywilejem  pracownika.  Ze  strony
pracowników działania takie potęgują  tylko niechęć do pracodawcy. Ze
strony  NSZZ  „Solidarność”  są  nie  do  przyjęcia.  Jeśli  kierownicy  nie
potrafią rozmawiać z pracownikami to lepiej by tego nie robili.
Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" zwraca się  o natychmiastowe
zaprzestanie  tego typu działań przez pracodawcę.  W przeciwnym razie
może to mieć negatywny wpływ na dalsze relacje strony związkowej z
pracodawcą oraz pracownikami produkcji. 
Jednocześnie Komisja Zakładowa  NSZZ „Solidarność”  informuje, że w
przypadku prowadzenia przez Dyrekcję jakiejkolwiek formy weryfikacji



absencji chorobowej pracowników zatrudnionych w ZF TRW Polska sp. z
o.o.  w  Częstochowie  poinformuje  przedstawicieli  Europejskiej  Rady
Zakładowej  oraz  Zarząd  ZF.  Dyrektor  HR  zapewnił,  że  pracodawca
prowadzi analizę absencji chorobowej, która ma na celu wyeliminowanie
nadużyć  przez  pracowników  w  ilościach  zwolnień  lekarskich.  Jednak
bezpośredni przełożeni nie są upoważnieni przez Dyrekcję o zadawanie
pracownikom  pytań  dotyczących  ich  choroby  lub  podpisywania
jakichkolwiek dokumentów dotyczących zaprzestania przez pracowników
korzystania  ze  zwolnień  lub  potwierdzać  zakończenie  przez  nich
problemów zdrowotnych. 

3. Kryteria dotyczące naliczania premii produkcyjnej
Strona związkowa przedstawiła Dyrektorowi HR swoje zastrzeżenia co do
sposobu  naliczania   wysokości  miesięcznej  premii  produkcyjnej  dla
pracowników.  W  tej  sprawie  zostały  podjęte  rozmowy  członków
Prezydium  z  Dyrekcją zakładu pasów bezpieczeństwa, które do chwili
obecnej  nie  przyniosły  jednak  pożądanego  rezultatu.  Członkowie
Prezydium  przedstawili  Dyrektorowi  propozycję,  by  przy  następnym
procesie  podwyżkowym  rozważyć  włączenie  wysokości  premii
produkcyjnej do stawki osobistego zaszeregowania pracownika. 
 

Następne spotkanie w dniu 24 maja br.
Temat spotkania:
- ocena pracowników produkcji,
- premia produkcyjna, 

     - relacje pomiędzy pracownikami a liderami

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


