
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 6 listopada 2018 r.  o godz.  14.30 -  Zespół  Negocjacyjny
Komisji  Zakładowej  NSZZ „Solidarność”  oraz  Dyrekcja  ZF TRW  Polska
Sp. z o.o. w Częstochowie. 

Uczestnicy spotkania:
Nazwisko Pełniona funkcja
Andrzej Kozieł Dyrektor HR
Krzysztof Szwedkowicz Dyrektor SBS / Członek Zarządu
Marek Lipniewski Dyrektor ds. Operacyjnych  IRS
Piotr Wojtkowiak Dyrektor ds. Operacyjnych  SBS
Magdalena Simkiewicz Dyrektor Działu Spraw Pracowniczych SBS
Kamila Kuprowicz Menedżer Działu Spraw 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

Bieżące plany produkcyjne i okres rozliczeniowy
W dalszym ciągu na zakładach poduszek powietrznych widoczny jest spadek
produkcji. Prawdopodobnie w połowie listopada Dyrekcja zakładu będzie mogła
przekazać stronie związkowej informacje dotyczące planów produkcyjnych na
miesiąc styczeń 2019 r. W związku z zamówieniami klienta na miesiąc listopad
2018 r. Dyrekcja SBS wystąpiła z wnioskiem do Komisji  Zakładowej NSZZ
„Solidarność”  o  wprowadzenie  na  zakładzie  dwumiesięcznego  okresu
rozliczeniowego  w  miesiącach  listopadzie  i  grudniu  br.  umożliwiłoby  to
zmianę  harmonogramu  pracy  w taki  sposób,  by  dla  pracowników dzień  12.
listopada  był  dniem pracy,  a  w  zamian  wolnym od  pracy  byłby  dzień  24.
grudnia br.  Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” po  przeprowadzonych
rozmowach z pracownikami i po zapoznaniu się z ich opiniami w tej sprawie
poinformowała Dyrekcję zakładu pasów, że nie wyraża zgody na zmianę okresu
rozliczeniowego  zaproponowanego  przez  Dyrekcję.  Zdaniem  niektórych
pracowników, dzień 12 listopada br. jeśli zostanie ustalony jako dzień wolny od
pracy będzie dniem wyjątkowym i ustanowiony w związku z przypadającym
świętem na  100-lecie  odzyskania  Niepodległości  naszej  Ojczyzny.  Zdaniem
niektórych  pracowników  nie  ma  potrzeby  zmiany  harmonogramu  pracy,
wystarczy przewidywaną pracę wykonać w sobotę 10-go listopada. Będzie to z



korzyścią  dla  pracowników.  Jednocześnie  opinie  pracowników  są  takie,  że
zawsze na koniec roku w uzgodnieniu z pracodawcą pozostawiają sobie urlop
wypoczynkowy  na  przewidywaną  przerwę  w  pracy  w  okresie  świąteczno-
noworocznym, w tym również Wigilii. Ponadto pracownicy zakładu SBS w dniu
2.  listopada  br.  wykonywali  produkcję  w  mniejszym  stopniu  niż  wcześniej
zakładano,  co  umożliwiło  części  pracowników skorzystanie  w tym z  urlopu
wypoczynkowego.  Komisja Zakładowa podpisując porozumienie podwyżkowe
na 2018  zadeklarowała,  że w razie potrzeby okres rozliczeniowy może ulec
zmianie. Zdaniem Dyrekcji obecnie właśnie zaistniała taka potrzeba ale mimo to
Komisja Zakładowa nie wyraża zgody na zmianę okresu rozliczeniowego w taki
sposób, żeby 12-ty listopada br. był w zakładzie pasów bezpieczeństwa dniem
pracy w zamian za wolne w dniu 24 grudnia br. Takie stanowisko może bardzo
utrudnić w przyszłości osiągnięcie porozumienia co do okresu rozliczeniowego
innego niż  okres dwumiesięczny zawarty w Regulaminie  Pracy.  W relacjach
między stronami zawsze do tej pory dochodziło do uzgodnień i kompromisów w
tej  sprawie.  Z  sytuacją  braku  zgody  Komisji  Zakładowej  na  zmianę  okresu
rozliczeniowego mamy do czynienia po raz pierwszy. 

Zmiana naliczania premii produkcyjnej
Strona  związkowa  zaproponowała  Dyrekcji,  by  jak  najszybciej  rozważyć  i
uzgodnić  wprowadzenie  nowych  kryteriów  do  naliczania  wysokości  premii
produkcyjnej  tak,  aby cała  załoga  zakładu  nie  była  odpowiedzialna  m.in.  za
wypadki spowodowane przez nieodpowiedzialne osoby lub powstałe reklamacje
związane z jakością  komponentów. Dyrekcja przedstawiła informację, że takie
działania  zostały  już  podjęte,  efektem  tych  zmian  jest  wysokość  premii
produkcyjnej  za  miesiąc  wrzesień  br.  dla  pracowników  zakładu  pasów  w
wysokości 10,50 %. oraz przewidywana wysokość na poziomie około 10,5% za
miesiąc  październik  br.  Jednocześnie  pracodawca  poinformował  stronę
związkową,  że  rozważy  ewentualne  proponowane  zmiany  w  naliczaniu
wysokości premii produkcyjnej eliminując m.in. wypadkowość  jako jeden ze
składników do naliczania  wysokości premii produkcyjnej. 

Proponowane podwyżki wynagrodzeń   
W związku z tym, że podwyżki wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w
zakładach  ZF  TRW  Polska  Sp.  z  o.o.  w  Częstochowie  będą  obowiązywać
miesiąc wcześniej niż dotychczas, Dyrekcja zaproponowała stronie społecznej
wzrost budżetu wynagrodzeń na 2019 rok o około  5,1% . Proponowana przez
pracodawcę podwyżka składa się z dwóch elementów.  Zwiększenie z dniem 1.
stycznia  2019  r.  wysokości  miesięcznej  premii  frekwencyjnej  o  kwotę  100
złotych brutto  do poziomu 300 zł miesięcznie oraz  wzrost  stawki zasadniczej
dla  pracowników  produkcji  o  kwotę  bazową  50  złotych  brutto.  Dyrekcja
zwróciła się do strony  społecznej o rozważenie wprowadzenia nowych zasad
wypłaty  premii  frekwencyjnej  i  jej  wysokości  w  związku  z   problemem
pracodawcy  związanym z  wysoką  absencją  chorobową  wśród  pracowników.
Zdaniem Dyrekcji wprowadzenie nagród jubileuszowych nie jest instrumentem



motywującym  pracowników  do  pracy.  Członkowie  zespołu  negocjacyjnego
NSZZ  „Solidarność”  stanowczo  odrzucają   zaproponowane  przez  Dyrekcję
propozycje wzrostu wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w zakładach
ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie. 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.  Komisja  Zakładowa
proponuje  w  zamian  za  koszulki  lub  inne  gadżety  uzgodnić  i  wprowadzić
nagrodę finansową dla pracowników za 100% obecności w ciągu całego roku.
Będzie  to  bardziej  motywujące  niż  proponowane  przez  pracodawcę  300  zł
miesięcznej  premii  frekwencyjnej. Stanowisko   Komisji   Zakładowej  NSZZ
„Solidarność”  w  sprawie  wprowadzenia   nagród  jubileuszowych  jest
jednoznaczne  i  się  nie  zmieni. Zdaniem  Dyrekcji  natomiast  konieczne  jest
przeznaczenie  istotnej  części  budżetu  podwyżkowego  na  zmienne  elementy
wynagradzania,  w  tym  premie  frekwencyjną.  Zdaniem  Komisji  Zakładowej
zgodnie  z  wcześniejszymi  ustaleniami   przy  podpisywaniu  porozumienia
podwyżkowego  na  2018  rok  nagrody  jubileuszowe  dla  pracowników
zatrudnionych  w ZF TRW Polska  Sp.  z  o.o.  w Częstochowie  muszą  zostać
wprowadzone  z  dniem  1.  stycznia  2019  r.  Nagrody  takie  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 i są  o wiele wyższe niż zaproponowane przez związek zawodowy
dla naszych zakładów. W wymienionych zakładach pracownicy korzystają także
z  innych  bonusów  m.in.  mają  dodatek  stażowy,  których  nie  posiadają
pracownicy w zakładach w Częstochowie lub podwyżki w zależności od stażu
pracy.  Wpływ nagród jubileuszowych oraz innych wymienionych bonusów na
wyniki zakładów nie jest jednak znany. Propozycja Dyrekcji   dotycząca m.in.
wzrostu stawki zasadniczej w wysokości 50 zł brutto  jako kwota bazowa, która
będzie uzależniona od oceny i absencji chorobowej pracownika zdaniem strony
związkowej  jest  śmiesznie  niska  i  nieadekwatna  do oczekiwań  pracowników
produkcji.  Członkowie Komisji  Zakładowej NSZZ „Solidarność” przedstawili
swoje zastrzeżenia i jednoznaczne stanowisko dotyczące obecnie zbyt niskich
wynagrodzeń   pracowników produkcji  zatrudnionych w zakładach ZF 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  w dalszym ciągu bardzo dobre wyniki
zakładów  ZF  TRW  Polska  Sp.  z  o.o.  w  Częstochowie  oraz  konieczność
sukcesywnego  równania  płac  pracowników  polskich  do  pracowników
zachodniej  Europy  zatrudnionych  w  Grupie  ZF.   Zbyt  niskie  płace
pracowników  produkcji  w   ZF  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.  Zdaniem Dyrekcji  wynagrodzenia  pracowników w ZF  TRW
Polska  są  na  atrakcyjnym  poziomie  o  czym  świadczy  brak  problemów  z
pozyskiwaniem pracowników chętnych do pracy oraz niska fluktuacja. Strona
związkowa podtrzymuje wcześniejsze uzgodnienia z Dyrekcją o  planowanym
wprowadzeniu  z  dniem 1.  stycznia  2019  r.  w  rozpoczynającym się  procesie
podwyżkowym nagród jubileuszowych dla pracowników zatrudnionych w ZF
TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.  

NSZZ „Solidarność”  odrzuca  zaproponowane na dzisiejszym spotkaniu
przez  Dyrekcję  propozycje  wzrostu  wynagrodzeń  dla  pracowników
zatrudnionych  w  zakładach  ZF  TRW  Polska  Sp.  z  o.o.  w  Częstochowie.
Członkowie  zespołu  negocjacyjnego  podtrzymują  przekazane  w  dniu  25
września br.   Dyrekcji  ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie stanowisko
Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” dotyczące wzrostu stawki zasadniczej
dla  pracowników produkcji,  wprowadzenie  nagrody  jubileuszowej  zgodnie  z
wcześniejszymi  ustaleniami  oraz  oprócz  obowiązującej  premii  frekwencyjnej
wprowadzenie dla  pracowników nagrody finansowej  za 100%  frekwencji  w
całym roku.  Pracownicy produkcji zatrudnieni  w zakładach  ZF TRW Polska
Sp. z o.o. w Częstochowie oczekują wzrostu wynagrodzeń stawek zasadniczych
na 2019 rok na poziomie nie mniejszym niż uzyskane w 2018 roku.
Na  obecnym  etapie  negocjacji  mimo  rozbieżnych  stanowisk  obie   strony
zadeklarowały chęć dalszych rozmów.
Następne spotkanie zaplanowano na 22 listopada br. godz. 13.30.
Na tym protokół zakończono:
Prowadzący  -  Dyrektor HR  Andrzej Kozieł  zakończył  spotkanie.
Protokół sporządził:   Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk


