
Protokół ze spotkań

Otrzymują: 

1 egz. - Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

2 egz. - Dyrekcja ZF TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie

Protokół z odbytego spotkania: Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ
„Solidarność”, Dyrekcji SBS, Dyrekcji HR i przedstawicieli Rady

Pracowników w  ZF TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie w dniu 20
czerwca br.

Lista uczestników

Nazwisko Pełniona funkcja
Andrzej Kozieł Dyrektor HR
Krzysztof Szwedkowicz Członek Zarządu - Dyrektor  SBS
Piotr Wojtkowiak Dyrektor Operacyjny SBS
Magdalena Simkiewicz Human Resources Manager
Stanisław Kołodziejczyk Przewodniczący Komisji Zakładowej
Marek Kubiczek Zastępca przewodniczącego
Adam Woszczyna Przewodniczący Rady Pracowników
Agnieszka Zgorzelska  Rada Pracowników

Zebrania prowadził  - Dyrektor HR Andrzej Kozieł

Omówione zagadnienia:

1. Przedstawienie  i  omówienie  organizacji  czasu  pracy  w  godzinach
nadliczbowych  na  najbliższy  okres  wakacyjny  dla  pracowników
zatrudnionych w zakładzie pasów bezpieczeństwa.

Dyrekcja  SBS  przedstawiła  stronie  społecznej  informacje  dotyczące
obecnego stanu zatrudnienia oraz omówiła działania podjęte przez pracodawcę
dotyczące  organizacji  czasu  pracy  w  godzinach  nadliczbowych  dla
pracowników  produkcji  w  okresie  wakacyjnych  w  zakładzie  pasów
bezpieczeństwa.

W związku z nowymi uruchomieniami i wdrożeniami nowych projektów,
utrzymującymi  się  wysokimi  zamówieniami  ze  strony  klientów,  Dyrekcja
zakładu zmuszona jest do wprowadzenia na niektórych liniach produkcyjnych
organizacji  czasu  pracy  w  godzinach  nadliczbowych  w  systemie  12  godzin
dobowo oraz również pracę w wolne soboty. W okresie ostatnich 4 tygodni w
zakładzie  pasów  zostało  zatrudnionych  na  produkcji  127  osób,  na  okres
wakacyjny zostanie zatrudnionych z APT dodatkowo około  40 osób. Obecnie



na zakładzie zatrudnionych jest 100 osób z Ukrainy. Mimo zwiększenia stanu
zatrudnienia również pracowników z APT, (w miesiącu styczniu zatrudnionych
było 217 osób z APT, a obecnie to już 329), pracodawca nie jest w stanie na
bieżąco  wywiązać  się  z  zamówień  klientów.  Dlatego  na  okres  wakacyjny
pracownicy  muszą  się  liczyć  z  pracą  w godzinach  nadliczbowych.  Na  kilku
liniach produkcyjnych w okresie wakacyjnym przypadającym na 31 i 32 tydzień
br.  będzie  rozważana  możliwość  pracy  w  systemie  dwuzmianowym,  która
będzie  spowodowana  intencją  /jak  co  roku/  „wyurlopowania”  pracowników
służb wsparcia.

Dodatkowo w okresie wakacyjnym przewidywane jest wdrożenie nowego
projektu  K9.  Dyrekcja  zakładu  pasów  na  bieżąco  podejmuje  działania
zmierzające do pozyskania jak największej ilości nowych pracowników. Nowi
pracownicy  nie  są  jeszcze  w  pełni  wdrożeni  do  wykonywania  zakładanych
celów. W okresie od stycznia do końca maja br. z zakładu SBS zwolniło się z
różnych przyczyn 54 osoby, natomiast na zakładzie poduszek 90 osób. Obecnie
wskaźniki  pracy  w  godzinach  nadliczbowych  dla  pracowników  produkcji  w
zakładzie  pasów  kształtują  się  następująco:  styczeń  4%,  luty  7,2%,  marzec
4,5%, kwiecień 8,1%, maj 5% i czerwiec przewidywany na poziomie 8-9%.

Strona społeczna przestawione informacje przez Dyrekcję SBS przyjęła
ze  zrozumieniem.  Zdaniem  strony  związkowej  wprowadzenie  w  okresie
wakacyjnym  przez  Dyrekcję  Zakładu  Pasów  Bezpieczeństwa  na  części  linii
produkcyjnych  pracy  w  godzinach  nadliczbowych  zarówno  w  systemie  12
godzin  na  dobę  jak  i  pracę  w  wolne  soboty  winno  odbywać  w  drodze
porozumienia/uzgodnienia lidera z danym pracownikiem. Komisja Zakładowa
NSZZ “Solidarność” wielokrotnie przedstawiała pracodawcy swoje negatywne
stanowisko  w związku  z  przymuszaniem pracowników produkcji  wbrew ich
woli  do  pracy  w  wymiarze  10  lub  12  godzin  na  dobę.
W powyższej  sprawie przedstawiano także opinię prawną dotyczącą jednej z
przesłanek  uzasadniających  pracę  w  godzinach  nadliczbowych,  a  dotyczącej
szczególnej  potrzeby  pracodawcy.  Wyjątkowość  “szczególnych  potrzeb
pracodawcy”  sprawia,  iż  mająca  w  nich  swoje  źródło  praca  w  godzinach
nadliczbowych winna mieć charakter niezaplanowany. Co więcej, nie powinna
ona stanowić reguły, lecz coś nadzwyczajnego.

Zdaniem członków Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność”
w przypadku Zakładu Pasów Bezpieczeństwa wprowadzenie na obszarze linii
produkcyjnych pracy w godzinach nadliczbowych spowodowane jest brakiem
odpowiedniej  liczby  pracowników  do  wykonania  zakładanych  planów
produkcyjnych  oraz  uruchomianiem  nowych  projektów.  Są  to  przesłanki
niemające  znamion  charakteru  niezaplanowanego  i  nadzwyczajnego,  które
upoważniałyby  pracodawcę  do  nakazania  pracownikom  pracy  w  godzinach
nadliczbowych.

Pracodawca  podkreślił,  że  takie  rozumowanie  nie  wyklucza  również
występowania przesłanek nadzwyczajnych jak np.  w postaci  nieplanowanego



niedostarczenia/bądź  dostarczenia  wadliwego  komponentu  na  czas;  awarii
urządzeń technicznych etc, co bezpośrednio przekładałoby się na zatrzymanie
dostaw do klienta ostatecznego. Ponadto Pracodawca zwraca uwagę na fakt, że
nie  planował  braku  pracowników,  w  związku  z  tym uważa,  iż  konieczność
wykonywania  pracy  w  nadgodzinach  wynika  ze  szczególnych  potrzeb
pracodawcy  w  rozumieniu  kodeksu  pracy.  Strona  związkowa  uważa,  że
wprowadzenie na liniach produkcyjnych w zakładzie SBS na okres wakacyjny
wydłużenia czasu pracy do 12 godzin oraz w dni wolne od pracy czyli soboty i
niedziele winno odbywać się w drodze porozumienia pracownika i pracodawcy.
W  przypadku  braku  akceptacji  pracy  w  godzinach  nadliczbowych  przez
pracownika  w  danej  sytuacji,  pracodawca  będzie  rozważał  możliwość
alternatywnych  terminów  do  porozumienia  się  w  zakresie  wsparcia  potrzeb
zakładu.  Pracownicy,  którzy  wyrażają  gotowość  i  chęć  pracy  w  godzinach
nadliczbowych  w  tygodniu  oraz  w  wolne  soboty  mogą  bez  jakichkolwiek
przeszkód pracować w ramach istniejących limitów nadgodzin.

Członkowie Komisji  Zakładowej NSZZ „Solidarność” od pracowników
produkcji  otrzymują   informacje,  że  działania  „wymuszające”  pracę  w
nadgodzinach  są  już  podejmowane  przez  pracodawcę  zakładu  poduszek
powietrznych. Dlatego członkowie Prezydium zwracają się do Dyrekcji HR o
uzgodnienie jak najszybszego terminu spotkania z Dyrekcją Zakładu Poduszek
Powietrznych w celu rozwiązania tego problemu.  Strona  przypomina i uczula
że w pkt. 3 oceny pracownika dotyczącym dyspozycyjności i zaangażowania w
pracy,  zgodnie  z  przyjętymi  wskazówkami  nie  może  być  rozliczony  tylko  i
wyłączni przez pryzmat ilości przepracowanych nadgodzinach.
2. Kryteria dotyczące naliczania premii produkcyjnej

Dyrekcja zakładu pasów bezpieczeństwa  przedstawiła stronie społecznej
informację  o  podjętych  działaniach,  które  w  znaczący  sposób  poprawiły  i
zmniejszyły  poziom  odpadów  produkcyjnych  jak  i  również  dostosowały
naliczanie  wskaźnika  celu  odpadów  produkcyjnych.   Rozwiązanie  tego
problemu  pozwoliło,  by  przy  wypłacie  wynagrodzenia  za  miesiąc  maj  br.
pracownicy odczuli  te  efekty w postaci  większej  wysokości  wypłaty  premii
produkcyjnej.

Na tym protokół zakończono:

Protokół sporządził:Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk
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