
Protokół   ze  spotkania    w  dniu 29 maja 2018 r. -  godz. 11.00

Otrzymują: 
1 egz. - Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
2 egz. - Dyrekcja ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie

Uczestnicy spotkania:
- Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” 
- Dyrekcja ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie,
- Dział HR

Lista uczestników:

Nazwisko Pełniona funkcja
Andrzej Kozieł Dyrektor HR
Krzysztof Szwedkowicz Członek Zarządu, Dyrektor SBS
Artur Ogiński Dyrektor IRS
Marek Lipniewski Dyrektor IRS ds. Operacyjnych
Piotr Wojtkowiak Dyrektor SBS ds. Operacyjnych
Magdalena Simkiewicz HR Manager SBS
Kamila Kuprowicz HR Manager IRS
Stanisław Kołodziejczyk Przewodniczący Komisji Zakładowej
Marek Kubiczek Zastępca przewodniczącego
Andrzej Bala Sekretarz Komisji Zakładowej
Damian Czurak Członek Prezydium Komisji Zakładowej

Zebranie  otworzył   - Dyrektor HR Andrzej Kozieł

Omówione zagadnienia:
- analiza absencji chorobowej,
- ocena pracowników produkcji,
- premia produkcyjna, 
- relacje pomiędzy pracownikami a liderami
- nagroda za rekomendacje
- nagroda jubileuszowa
Członkowie  Prezydium  przedstawili  Dyrekcji  i  przedstawicielom  działu  HR
otrzymywane  od  pracowników  produkcji  zakładu  pasów  bezpieczeństwa  i
poduszek  powietrznych  informacje  o  uwagach  dotyczących  prowadzonych
przez pracodawcę rozmów z pracownikami na temat ich absencji chorobowej,
przeprowadzanych  ocenach  przez  liderów,  coraz  to  niższej  wysokości
wypłacanej miesięcznej premii produkcyjnej, relacji pomiędzy pracownikami a
liderami  oraz  wprowadzeniem  przez  Dyrekcję  wyższej  nagrody  za
rekomendacje.
Członkowie Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” na spotkaniu
ponownie przedstawili swoje negatywne stanowisko w sprawie prowadzonych
rozmów z pracownikami produkcji dotyczących ich zwolnień lekarskich.  Wg
strony związkowej zwolnienia lekarskie są przywilejem pracownika i nie można



mu tego zabraniać. Prowadzone rozmowy w tej sprawie mogą odnosić wrażenie,
że pracodawca wywiera naciski, by pracownik wbrew swojej woli rezygnował z
przysługującego mu prawa do choroby. Pracodawca ma prawo do swojej analizy
zwolnień lekarskich pracownika oraz jak go wykorzystuje, ale nie w taki sposób
jak jest obecnie prowadzony. Strona związkowa przypomina, że w 2015 roku
temat  ten  był  już  omawiany  z  Dyrekcją  przy  udziale prawników,  ze  strony
związku zawodowego oraz pracodawcy. Uzgodniono wówczas, że prowadzenie
analizy  absencji  będzie  w przyszłości  konsultowane  oraz  pracodawca  będzie
zachęcał  pracowników,  którzy  w  związku  z  istniejącymi  schorzeniami  mają
planowane zabiegi, operacje oraz inne długotrwałe nieobecności chorobowe o
informowanie  o  tym  swoich  przełożonych,  by  wyeliminować  ewentualne
nieporozumienia ze względu na liczbę i długotrwałość ewentualnych zwolnień
lekarskich związanych z tymi schorzeniami oraz umożliwić lepsze planowanie
zastępstw  i  procesu  produkcji.  Pracodawca  ma  prawo  do  analizy  absencji
chorobowej  w  stosunku  do  grupy  pracowników  nadużywających  zwolnień
lekarskich lecz nie w taki sposób jaki jest prowadzony obecnie.
Pracownicy  produkcji  w zakładzie  pasów nie  odczuwają  żadnej  poprawy na
liniach produkcyjnych SPR, tłumacząc całą sytuację wadliwymi komponentami,
co przejawia się w produkowaniu większej ilości braków od zakładanych celów.
Podczas wykonywania pracy w tygodniu na niektórych liniach produkcyjnych
brak jest pełnej obsady co wiąże się z dodatkową pracą w weekendy, a  wykony-
wana praca w ten sposób jest bardziej męcząca. Podczas współpracy z pracow-
nikami  z  Ukrainy  na  liniach  produkcyjnych  występuje  bariera  językowa,  co
przekłada się na brak odpowiedniej komunikacji pomiędzy pracownikami nie-
zbędnej przy wykonywaniu należycie swoich obowiązków pracowniczych. Pra-
cując w niepełnych brygadach oraz z osobami z Ukrainy. pracownicy produkcji
na zakładzie pasów czują się przemęczeni fizycznie,  nie mogą podczas wyko-
nywania  swoich  obowiązków zajmować  się  dodatkowo  pilnowaniem osób  z
Ukrainy, którzy z nimi wykonują produkcję. Do tego dochodzi notoryczna już
wpisująca się na stale praca w nadgodziny w weekendy. Pracownicy mają swoje
rodziny i  mają już dość pracy w weekendy.
Wg wyjaśnień Dyrekcji proces produkcji na liniach SPR nie jest łatwy z uwagi
na wykorzystywane komponenty, które są trudne do wyprodukowania. Dyrekcja
w obecnym czasie nie ma wyboru co do producenta tych komponentów. Praca w
nadgodzinach jest spowodowana wzrostem zamówień od klientów, a dodatkowo
brakiem odpowiedniej  ilości  pracowników produkcji.  Dlatego  uzupełnieniem
stanu zatrudnienia jest pozyskiwanie pracowników z Ukrainy. Obecnie na zakła-
dzie pasów zatrudnionych jest 65 osób z Ukrainy.  Pracownicy z Ukrainy są od-
powiednio przeszkoleni do pracy na stanowiskach, jednak pracując zaledwie kil-
ka tygodni przy barierze językowej  i braku odpowiedniej komunikacji nie mo-
żemy wymagać, by pracownicy byli od razu w pełni samodzielni przy wykony-
waniu obowiązków. Dlatego w obsadzie 5 pracowników z Ukrainy jeden potrafi
komunikować się w języku polskim. Nieprawdą jest, że pracownicy z Ukrainy



mają inne instrukcje stanowiskowe niż pracownicy z Polski i mogą sobie sie-
dzieć przy stanowiskach gdzie instrukcja na to nie zezwala. Dyrekcja widzi pro-
blem w pozyskiwaniu  pracowników produkcji  z  Polski  i  wspólnie  ze  stroną
związkową chciałaby jak najszybciej go rozwiązać. Z dniem 1. czerwca br. za-
kład  pasów  zatrudni  50  pracowników z  APT.  Dyrekcja  przedstawiła  stronie
związkowej informację, że w okresie czterech miesięcy  15  pracowników pro-
dukcji zwolniło się w zakładzie pasów. Jest to niska fluktuacja i nie jest praw-
dziwa  informacja  przedstawiana przez stronę związkową, że pracownicy pro-
dukcji masowo się zwalniają. Obecnie rynek pracy jest taki, że pracownicy po-
dejmują pracę u tego pracodawcy, gdzie mu zaproponują większe wynagrodze-
nie. W zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie wzrost podwyżek
wynagrodzeń jest tylko raz w roku, we wrześniu  br. Dyrekcja spodziewa się
przystąpić do rozmów w sprawie podwyżek od dnia 1. stycznia 2019 r. Przy naj-
bliższym procesie podwyżkowym zostaną omówione wszystkie składniki mają-
ce wpływ na wysokość wynagrodzenia pracowników, w tym także przedstawio-
ne przez stronę związkową zasady wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracowni-
ków ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. Zgodnie z zawartym porozu-
mieniem w dniu 14 lutego do końca maja br. zostały dostarczone Dyrekcji zasa-
dy wypłaty nagrody jubileuszowej i strona związkowa  z tej formy wynagradza-
nia pracowników nie zrezygnuje. Jednocześnie członkowie Prezydium stanow-
czo sprzeciwiają się przekazywaniu informacji pracownikom, że w związku z
wprowadzeniem nagrody jubileuszowej  podwyżki wynagrodzeń będą o wiele
niższej, takie twierdzenie obecnie jest nieprawdziwe ponieważ obie strony jesz-
cze nie przystąpiły do rozmów.
Podniesienie  nagrody  za  rekomendacje  pracowników  do  500  PLN  zdaniem
strony  związkowej  nie  przyniesie   rezultatu  w  postaci  większej  liczny
pracowników  podejmujących  pracę.  Podczas  przeprowadzonych   szkoleń
pracownicy  słyszą, że dobrze wyszkoleni pracownicy są największym dobrem
zakładu. Jednak odczucia pracowników produkcji w zakładach ZF TRW Polska
Sp. z o.o. w Częstochowie są zupełnie inne.  
Zdaniem  Prezydium  duża   ilość   zatrudnianych  pracowników  APT  oraz
obcokrajowców w stosunku do stanu załogi,  powoduje  coraz to większe koszty
pracodawcy  związane  z  dużą  rotacją  tych  pracowników.  Nie  wszyscy
pracownicy  z  krótkim stażem  w pełni  osiągają   zakładane  cele.  Niektórzy
młodzi  pracownicy  celowo  podnoszą  normy,  a  następnie  się  zwalniają.
Pracownicy produkcji są zdania, że powoduje to również na zakładzie pasów i
poduszek  powietrznych  coraz  to  mniejszą  wysokość  premii  produkcyjnej.
Prezydium  Komisji  Zakładowej  wyraża  swoje  niezadowolenie  i  stanowczo
sprzeciwia  się   karania  całej  załogi  poprzez  naliczanie  coraz  to  mniejszych
wysokości miesięcznych premii produkcyjnych. Zdaniem członków Prezydium
należy  w  jak  najszybszym  czasie  rozwiązać  problem  związany  z  coraz  to
mniejszą  wysokością  naliczonej  premii  produkcyjnej.  Sugestie  Dyrekcji,  że
strona związkowa jest temu winna są nie do przyjęcia i są nieprawdziwe. To



Dyrekcja  określiła  wskaźniki  naliczania  premii  i  ona  odpowiada  za  ten  stan
rzeczy.  Dyrekcja  zakładu  pasów  wyjaśniła,  że  problem  cały  czas  jest
rozwiązywany m.in. poprzez wzrost wskaźnika odpadów produkcyjnych, jednak
sytuacja  może  się  unormować  przy  naliczaniu  premii  z  tego  kryterium
prawdopodobnie dopiero na początku III kwartału br. 
W  imieniu  pracowników  produkcji  Prezydium  Komisji  Zakładowej  NSZZ
"Solidarność" zwraca się do Dyrekcji i działu HR o jak najszybsze zaprzestanie
przez kierowników i liderów wymuszania na pracownikach coraz to większego
wysiłku  i  pracy  (na  zakładzie  poduszek  skutkuje  to  już dużą  absencją
chorobową  wśród  składaczy),  pracownicy  produkcji  wprost  przekazują,  że
kierownictwo i asystenci wywierają presję na pracowników pytając, czemu nie
robią więcej.  Pracownicy wolą pracować ponad siły, bo się po prostu ich boją.
Ci  pracownicy  którzy mają  coś  do  powiedzenia   przenoszeni  są  do  innych
biznesów i na inne linie produkcyjne / tak wygląda demokracja w ZF TRW w
Częstochowie/.  Z  tego  też  powodu  coraz  większa  część  załogi  jest  w
poszukiwaniu innego miejsca pracy.
Dyrekcja ZF TRW Polska informuje, że każdy pracownik ma prawo do równego
traktowania  i  poszanowania,  dlatego  zwraca  się  z  prośbą  o  bezpośrednie
informowanie Dyrekcji o zaistniałych negatywnych zdarzeniach w relacjach z
liderami  bądź  kierownictwem  średniego  szczebla.  Tylko  taka  bezpośrednia
wiedza  Dyrekcji  i  interwencja  może  zapobiegać  i  wyeliminować  zaistniałe
nieporozumienia  i  konflikty.  Dyrekcja  zdecydowanie  podkreśla,  że  czynienie
przez pracowników i stronę związkową zarzutu z faktu zatrudniania dużej ilości
nowych  pracowników  i  jednocześnie  zwracanie  uwagi  na  wysoki  poziom
nadgodzin  jest  całkowicie  niezrozumiałe,  gdyż  tylko  zwiększenie  ilości
pracowników  może  doprowadzić  do  redukcji  nadgodzin.  Każdy  pracownik
kiedyś zaczynał pracę, był nowym pracownikiem i powinniśmy wspólnie zrobić
wszystko,  żeby  okres  wdrożenia  nowych  pracowników  w  tym  obywateli  z
Ukrainy i osiągania przez nich pełnej wydajności trwał jak najkrócej.
Produkcja na liniach SPR jest przyszłością dla zakładu pasów bezpieczeństwa.
Dlatego powstaje już jedna hala produkcyjna, a w dalszych planach jest budowa
następnej na placu parkingowym usytuowanym za zakładem.  

Na  tym  prowadzący Dyrektor HR  Andrzej Kozieł  spotkanie  zakończył.

Protokół sporządził:   Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk
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