
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 IRS, Dyrekcji HR i przedstawiciela
Rady Pracowników w ZF TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie

w dniu 28 czerwca 2018 r.

Lista uczestników:

Nazwisko Pełniona funkcja
Andrzej Kozieł Dyrektor HR
Marek Lipniewski Dyrektor Operacyjny IRS
Stanisław Kołodziejczyk Przewodniczący Komisji Zakładowej
Marek Kubiczek Zastępca przewodniczącego
Andrzej Bala Sekretarz Komisji Zakładowej
Adam Woszczyna Przewodniczący Rady Pracowników

Zebranie 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 poduszek powietrznych

Dyrektor  Operacyjny  przedstawił  stronie  społecznej  informacje  dotyczące
obecnego  stanu  zatrudnienia  oraz  omówił  działania  podjęte  przez  pracodawcę
dotyczące  organizacji  czasu  pracy  w  godzinach  nadliczbowych  dla  pracowników
produkcji w okresie wakacyjnym w zakładzie poduszek powietrznych.

Dyrektor poinformował,  że do końca 27. tygodnia tego roku ze względu na
wysoki  poziom  zamówień  będzie  wymagana  jeszcze  praca  w  godzinach
nadliczbowych w systemie 12 godzin dobowo oraz również praca w wolne soboty.
Od  tygodnia  28  zamówienia  klientów  stopniowo  spadają  a  wraz  z  nimi  spada
konieczność  pracy  w  godzinach  nadliczbowych.  Poczynając  od  tygodnia  29
powrócimy do niewielkiego tylko zapotrzebowania na wybranych liniach. W BU3 ze
względu na utrzymanie stałych zamówień występuje odmienna sytuacja i praca w
godzinach nadliczbowych może się  jeszcze trochę wydłużyć.  Dyrekcja  podejmuje
działania,  aby  praca  w  godzinach  nadliczbowych  była  wykonywana  jedynie  w
szczególnych niezbędnych przypadkach.

Dyrektor Operacyjny oświadczył, że pracownicy, którzy wyrażają gotowość i
chęć pracy w godzinach nadliczbowych w tygodniu oraz w wolne soboty, będą w



pierwszej  kolejności  zapraszani  w  ramach  istniejących  potrzeb  oraz  limitów
nadgodzin  zarówno  po  I  zmianie,  jak  i  po  II  zmianie.  Praca  w  godzinach
nadliczbowych  po  II  zmianie  będzie  wykonywana  tylko  i  wyłącznie  w  nagłych
nieprzewidywanych przypadkach. Dodatkowo od 1 lipca do 31 sierpnia pracodawca
zapewni obiad dla pracowników, którzy będą wykonywać pracę w wolne soboty.

W okresie wakacyjnym przewidywany jest spadek produkcji do około 65%,
wyjątkiem  jest  BU-2,  gdzie  plany  produkcyjne  pozostają  na  niezmienionym
poziomie. Dyrekcja zakładu poduszek powietrznych na bieżąco podejmuje działania
zmierzające  do  pozyskania  jak  największej  liczby  nowych  pracowników.  Nowi
pracownicy nie są jeszcze w pełni wdrożeni do wykonywania zakładanych celów.
Obecnie  w  zakładzie  zatrudnionych  jest  powyżej  620  osób  z  Agencji  Pracy
Tymczasowej, a do końca roku docelowo ma być zatrudnionych 45 osób z Ukrainy.
Mimo zwiększenia  stanu zatrudnienia  (również pracowników z  APT) w miesiącu
czerwcu nastąpił nagły i chwilowy wzrost zamówień, którego pracodawca nie był w
stanie na bieżąco realizować bez godzin nadliczbowych. Prawdopodobnie pod koniec
listopada  lub  na  początku  grudnia  br.  na  etat  pracowników  zakładu  zostanie
pozyskanych z APT od 300 do 400 osób.

Strona  społeczna  informacje  przestawione  przez  Dyrektora  Operacyjnego
przyjęła  ze  zrozumieniem.  Członkowie  Prezydium  Komisji  Zakładowej  NSZZ
“Solidarność” przedstawili  pracodawcy swoje negatywne stanowisko w związku z
przymuszaniem pracowników produkcji wbrew ich woli do pracy w wymiarze 10 lub
12 godzin na dobę, uzasadniając to czynnikami psychofizycznymi, co w przyszłości
będzie powodować dużą absencję chorobową i zniechęcenie pracowników do dalszej
pracy w zakładzie poduszek.

W  przypadku  zakładu  poduszek  wprowadzenie  na  okres  kilku  tygodni  na
obszarze linii produkcyjnych pracy w godzinach nadliczbowych spowodowane jest
brakiem  odpowiedniej  liczby  pracowników  do  wykonania  zakładanych  planów
produkcyjnych oraz występowaniem również innych nadzwyczajnych przesłanek, jak
np. nieplanowane niedostarczenie/bądź dostarczenie wadliwego komponentu na czas;
awariami urządzeń technicznych etc., co bezpośrednio przekłada się na zatrzymanie
dostaw  do  klienta  ostatecznego.  Strona  związkowa  uważa,  że  wprowadzenie  na
liniach produkcyjnych w zakładzie IRS wydłużenia czasu pracy do 12 godzin oraz w
dni  wolne  od  pracy,  czyli  soboty  i  niedziele  winno  odbywać  się  w  drodze
porozumienia pracowników i pracodawcy. W przypadku braku akceptacji pracy w
godzinach  nadliczbowych  przez  pracowników  pracodawca  winien  rozważać
możliwość alternatywnych terminów do porozumienia się z pracownikami w zakresie
wsparcia potrzeb zakładu.

Członkowie  Prezydium  Komisji  Zakładowej  NSZZ  „Solidarność”  od
pracowników produkcji otrzymują informacje, że są podejmowane przez pracodawcę
zakładu  poduszek  powietrznych  działania  „wymuszające”  pracę  w  nadgodzinach.
Dlatego członkowie Prezydium zwracają się do Dyrekcji HR o zaprzestanie tego typu
działań  oraz  dążenie  do  ujednolicenia  i  wprowadzenia  jednakowych  standardów
pracy, zasad etycznych i przestrzegania prawa pracy w tym zakresie w obu zakładach
ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.



2.     Kryteria dotyczące naliczania premii produkcyjnej
Strona społeczna przedstawiła swoje uwagi i spostrzeżenia dotyczące obecnie

obowiązujących  kryteriów  i  celów,  które  mają  wpływ  na  naliczanie  wysokości
miesięcznej  premii  produkcyjnej.  Obecnie  w  Grupie  OSS  zostało  zapowiedziane
stworzenie  zespołu,  który  w  najbliższym  czasie  ma  wypracować  optymalne  i
jednakowe rozwiązania dla wszystkich zakładów dotyczące wypłacania dodatków do
wynagrodzenia, m.in. premii produkcyjnej, premii frekwencyjnej, nagrody rocznej.
Członkowie Prezydium oświadczyli, że w przypadku braku wypracowania takiego
rozwiązania  podczas  najbliższego  procesu  podwyżkowego  będzie  również
rozpatrywana sprawa naliczania i wysokości miesięcznej premii produkcyjnej. 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządził:
Przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” - Stanisław Kołodziejczyk.
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