
Protokół ze spotkania dot.  procesu podwyżkowego

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

Spotkanie w dniu 15 października 2018 r. o godz. 13.30 - Zespół  Negocjacyjny
Komisji  Zakładowej  NSZZ „Solidarność”  oraz  Dyrekcja  TRW  Polska Sp. z
o.o. w Częstochowie. 

Uczestnicy spotkania:
Nazwisko Pełniona funkcja
Andrzej Kozieł Dyrektor HR
Krzysztof Szwedkowicz Dyrektor SBS / Członek Zarządu
Artur Ogiński Dyrektor IRS
Marek Lipniewski Dyrektor ds. Operacyjnych  IRS
Piotr Wojtkowiak Dyrektor ds. Operacyjnych  SBS
Magdalena Simkiewicz Dyrektor Działu ds. Pracowniczych SBS
Kamila Kuprowicz Dyrektor Działu ds. Pracowniczych  IRS
Stanisław Kołodziejczyk Przewodniczący Komisji Zakładowej
Marek Kubiczek Zastępca przewodniczącego
Andrzej Bala Sekretarz  Komisji Zakładowej
Katarzyna Idzikowska Członek  Komisji Zakładowej

Spotkanie  otworzył  i prowadził  - Dyrektor HR Andrzej Kozieł

1. Plany produkcyjne i stan zatrudnienia.
W obecnym czasie na obydwu zakładach widoczny jest spadek produkcji. W
zakładzie  pasów  na  okres  dwóch  tygodni  podjęto  działania  zmierzające  do
przeprowadzenia   zaległych  szkoleń   BHP,   wykorzystywania  urlopów
wypoczynkowych za 2018 rok  przez pracowników, którzy mają ich obecnie w
nadmiarze, zmiana umów o pracę z pracownikami APT – umowa o pracę na ¾
etatu.  Z  dniem  1.  listopada  br.  w  zakładzie  pasów  będzie  już  normalne
zapotrzebowanie na pracę. Dzień 2. listopada w zakładzie pasów jest  dniem
pracującym.  W zakładzie poduszek powietrznych również przez okres dwóch
tygodni  nie  ma  zapotrzebowania  na  pracę  dla  wszystkich  pracowników.
Dyrekcja   podjęła  decyzję  o zmianie  umów o pracę z  pracownikami  APT –
umowa o pracę na ¾ etatu do końca br. W obecnym czasie Dyrekcja poduszek
powietrznych podjęła decyzję o nieprzedłużaniu umów z pracownikami APT,
którzy posiadają negatywną ocenę i wysoką absencję chorobową. Wstrzymano
także dalsze zatrudnienie Obywateli Ukrainy. Obecnie na zakładzie poduszek
pracuje 17 osób z Ukrainy.  Wszystkie te działania  związane są  ze spadkiem
zamówień  od  VW, Forda  i  BMW. Dzień 2.  listopada br.  dla  pracowników



zatrudnionych na hali  GST jest dniem wolnym od pracy. W zakładzie na ul.
Rolniczej  2.  listopada   jest  dniem  pracującym.  Każdy  pracownik,  który
skorzysta w tym dniu z urlopu bezpłatnego nie będzie tracił prawa do wypłaty
premii frekwencyjnej.   Z dniem 1. grudnia br. planowane jest przejęcie grupy
około  350  osób  z  Agencji  Pracy  Tymczasowej  na  etat  pracownika  zakładu
poduszek  powietrznych.  Obecnie  trwa  rekrutacja  i  prowadzone  rozmowy  z
wytypowanymi  osobami.  Prawdopodobnie  na  koniec  roku  pracownik  będzie
potrzebował do wykorzystania na okres świąteczno-noworoczny 6 dni urlopu
wypoczynkowego. Pracownicy, którzy nie będą posiadali na koniec roku takiej
ilości  dni urlopu wypoczynkowego, będą mogli skorzystać z prawa do urlopu
bezpłatnego z zachowaniem prawa do premii frekwencyjnej.

2. Analiza absencji chorobowej.
Dyrekcja omówiła  ze stroną społeczną problem związany z wysoką absencją
chorobową wśród pracowników. Obecnie na obu zakładach  wskaźnik absencji
jest zbyt wysoki i wynosi w okolicach 7-8%. Dyrekcja zwróciła się do strony
społecznej  o  rozważenie  wprowadzenia  w  rozpoczynającym  się  procesie
podwyżkowym nowych zasad wypłaty premii  frekwencyjnej  i  jej  wysokości.
Strona  społeczna  w  pełni  popiera  działania  Dyrekcji  zmierzające  do
wyeliminowania  nadużyć niektórych pracowników z korzystania ze zwolnień
lekarskich  ale  nie  zgadza  się  na  jakiekolwiek  zwiększanie  wysokości  premii
frekwencyjnej  kosztem  podwyżek  wynagrodzeń   do  stawki  zasadniczej
pracownika.

3. Wysokość  premii produkcyjnej
Dyrekcja  zakładu  pasów  zmieniła  wskaźniki  naliczania  wysokości  premii
produkcyjnej  tak,  aby  reklamacje  dotyczące  komponentów  (  niewskazane  w
instrukcji kontroli stanowiska pracy ) nie  były brane pod uwagę do naliczeń
ilości reklamacji, a tym samym aby nie wpływały na wysokość premii. Efektem
tych  zmian  jest  wysokość  premii  produkcyjnej  za  miesiąc  wrzesień  br.  dla
pracowników  zakładu  pasów  w  wysokości  10,35%.  Strona  społeczna  z
zadowoleniem  przyjęła  działania  Dyrekcji  zmierzające  do  zwiększenia
wysokości premii produkcyjnej. Jednocześnie Dyrekcja zwróciła się do związku
zawodowego o rozważenie możliwości zwiększenia również wysokości premii
frekwencyjnej   dla   pracowników, jako jeden z  elementów w  toczącym się
procesie podwyżkowym. 

4. Podwyżki wynagrodzeń
Zgodnie  z  zasadami  przyjętymi  w  zakładach  ZF   przyszłoroczne

podwyżki wynagrodzeń dla pracowników zakładów TRW Polska Sp. z o.o. w
Częstochowie  będą  obowiązywać  z  dniem  1.  stycznia  2019  r.  Członkowie
Komisji  Zakładowej  NSZZ  „Solidarność”  przedstawili  Dyrekcji  swoje
zastrzeżenia  i  jednoznaczne  stanowisko  dotyczące  zbyt  niskich  wynagrodzeń
pracowników  produkcji  zatrudnionych  w  TRW  Polska  Sp.  z  o.o.  w
Częstochowie.  Pracownicy, domagają się przede wszystkim znacznego wzrostu
wynagrodzeń  zasadniczych,  ustalenia  innych  dodatków  oraz  bonusów.



Głównymi argumentami są bardzo dobre wyniki zakładów TRW Polska Sp. z
o.o.  w  Częstochowie  oraz  konieczność  sukcesywnego  równania  płac
pracowników polskich  do  pracowników zachodniej  Europy  zatrudnionych  w
Grupie  ZF.  Dysproporcje  w  wysokościach  wynagrodzeń  stanowią  nierówne
traktowanie pracowników zrzeszonych w grupie ZF w Polsce. Zbyt niskie płace
pracowników produkcji z TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie przekładają
się  na  powolny  brak  odpowiedniej  motywacji,  zaangażowania   ze  strony
pracowników oraz coraz mniejszy brak odpowiednich osób  do podjęcia pracy w
naszych  zakładach  potrzebnych  do  realizacji  zakładanych  planów
produkcyjnych.  Jednocześnie  strona  związkową  podtrzymuje  wcześniejsze
uzgodnienie  z  Dyrekcją  o   wprowadzeniu  z  dniem  1.  stycznia  2019  r.  w
rozpoczynającym  się  procesie  podwyżkowym  nagród  jubileuszowych  dla
pracowników  zatrudnionych  w  TRW  Polska  Sp.  z  o.o.  w  Częstochowie.
Członkowie  Komisji  Zakładowej NSZZ „Solidarność” przekazali informację,
że nagrody jubileuszowe obecnie są wypłacane pracownikom zatrudnionym  w
innych zakładach ZF,  m.in.  w zakładach ZF TRW Bielsko-Biała  i  ZF TRW
Czechowice  Dziedzice,  w  Czechach  i  Niemczech,  o  wiele  wyższe  niż
zaproponowane  przez  związek  zawodowy  a  naszych  zakładach.  W
wymienionych zakładach pracownicy korzystają z innych bonusów m.in. mają
dodatek  stażowy,  których  nie  posiadają  pracownicy  w  zakładach  w
Częstochowie.  Budżet  wzrostu  wynagrodzeń  na  2019  rok  zostanie  przyjęty
przez Zarząd ZF prawdopodobnie w  drugiej połowie  października br. Dyrekcja
TRW Polska Sp.  z  o.o.  w Częstochowie  przekaże  stronie  związkowej  swoją
propozycję  wskaźnika  wzrostu  wynagrodzeń  na  następnym  spotkaniu
zaplanowanym  na  dzień  30  października  br.  Przedstawiciele  Komisji
Zakładowej  oczekują od Dyrekcji  w tegorocznym procesie  podwyżkowym
satysfakcjonującej  propozycji   wzrostu  wynagrodzeń  dla  pracowników
TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. 
- następne spotkanie  uzgodniono na 30 października br. godz. 14.30.

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


