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Spotkanie  otworzył  i prowadził  - Dyrektor HR Andrzej Kozieł

1. Podwyżki wynagrodzeń

Pracodawca przedstawił  stronie związkowej  i  omówił  pismo z dnia 28 listopada br.
skierowane przez Panią Sabine Jaskula Członka Zarządu ZF (Member of the Board of ZF
Friedrichshafen AG / Corporate Human Resources and Legal) do wszystkich pracowników
zakładów ZF Group. W otrzymanym piśmie Pani Sabine Jaskula odniosła się do aktualnej
sytuacji  gospodarczej  i  obecnych dochodów ZF Group. Celem ZF jest nadal  realizacja
strategii  Mobilności  Następnej  Generacji  przy  jednoczesnym  utrzymaniu  inwestycji  w
technologię  przyszłości.  W perspektywie  średnio  i  długoterminowej  dąży do tego,  aby
transformacja branży przebiegała pomyślnie  dla  ZF.  W krótkim okresie ZF musi  sobie
poradzić z obecnym spadkiem koniunktury makroekonomicznej, która przerodziła się w
kryzys  w  całej  branży  motoryzacyjnej.  Kryzys  dotknął  również  ZF  i  teraz  należy
dostosować wydatki do spadku sprzedaży. Na wielu rynkach podjęte zostały  już działania
personalne i tam, gdzie jest to możliwe maksymalnie wykorzystywana jest elastyczność,
ponieważ  jest  to  najłagodniejszy  z  dostępnych  wariantów.  W  wielu  lokalizacjach
pracownicy nie  zostali  zatrudnieni  zgodnie z planem. Wielu pracowników wniosło  swój
wkład poprzez skrócenie czasu pracy, ponosząc związane z tym straty finansowe. Umowy
o  pracę  na  czas  określony  nie  zostały  przedłużone,  a  w  niektórych  przypadkach
postanowiono nawet zwalniać pracowników w zakładach.  W niektórych krajach zostaje
wykonywana  praca w niepełnym wymiarze godzin, gdzie była dotychczas proponowana
tylko  w  bardzo  ograniczonym  zakresie.  Każdy  pracownik  zatrudniony  w  ZF  powinien
przyczynić  do  tego,  aby firma dobrze radziła  sobie  z  obecną  trudną sytuacją.  Z  tego
powodu  Zarząd  ZF  zdecydował,  że  zwyczajowa  doroczna  korekta  wynagrodzeń  na
początku  roku  obejmująca  wszystkich  pracowników  niezależnie  od  kraju,  zostaje
przełożona na 1 kwietnia 2020. Pewne okoliczności, w których będzie można odejść od tej



zasady, będą w krajach o bardzo wysokiej stopie inflacji, gdzie byłoby to nie do przyjęcia
dla tych pracowników. 
Zarząd  ZF  zdaje  sobie  sprawę,  że  wiele  wymaga  od  wszystkich  pracowników,
spowodowane jest to jednak tym, że w tych trudnych czasach wszyscy muszą pracować
wydajniej i komunikować się ze sobą w większym stopniu, abyśmy razem mogli trzymać
się obranego kierunku. 
Zdaniem  Komisji  Zakładowej  NSZZ  „Solidarność”  zaproponowane  przez Zarząd  ZF
przesunięcie podwyżki wynagrodzeń na 1.kwietnia 2020 r. jest niezgodne z Regulaminem
Wynagradzania w ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie, w którym
obowiązuje zapis o corocznie regulowanych podwyżkach wynagrodzeń i przyznawanie ich
z  dniem  1.  lutego.   Jednocześnie   zwrócono  uwagę  pracodawcy,  że  regulacje
podwyżkowe w poszczególnych krajach są różne w zależności od zawartych porozumień
ze stroną społeczną. Komisja Zakładowa oczekuje przestrzegania obowiązującego prawa
w Polsce i wywiązania się pracodawcy z zapisu Regulaminu Wynagradzania dotyczącego
corocznie regulowanych podwyżek wynagrodzeń.
1.9.2 - podwyżki wynagrodzeń dla pracowników są corocznie regulowane i przy-
znawane z dniem 1.lutego
Zarząd ZF nie ma uprawnień do ingerowania w obowiązujące prawo pracy w danym kraju.
Komisja Zakładowa  odpowiedzialna w podejmowaniu decyzji i działań zmierzających do
dalszego  rozwoju  zakładów   w  Częstochowie,  które  mają  w  przyszłości  służyć
pracownikom,  proponuje  pracodawcy  podpisanie  porozumienia  podwyżkowego
dotyczącego wzrostu od dnia 1. lutego 2020 r. 
Dyrekcja w ZF ASP w Częstochowie potwierdza taki zapis w Regulaminie Wynagradzania.
Dlatego  po  konsultacjach  z  Zarządem  ZF  podtrzymuje  zaproponowaną  w  dniu  26
listopada br. następującą propozycję:

-   Podwyżkę w wysokości 200 zł. brutto kwoty bazowej od dnia 1.lutego 2020 r. oraz
dodatkowo przeniesienie z premii frekwencyjnej kwoty 50zł brutto do stawki zasadniczej
dla  wszystkich  pracowników bez względu na ich  ocenę lub  absencję  chorobową oraz
wypłacanie nagród jubileuszowych w 2020 roku na zasadach zawartych w porozumieniu w
dniu 21 lutego br. Przy takim wariancie podwyżki miesięczna premia frekwencyjna od dnia
1. lutego 2020 roku  wynosiła by 150 zł., a nie jak dotychczas 200 zł. 
Strona  związkowa  nie  zaakceptowała  zaproponowanej  podwyżki  kwoty  bazowej   na
poziomie 200 złotych brutto do stawki zasadniczej oraz dodatkowo przeniesienie z premii
frekwencyjnej kwoty 50zł brutto do stawki  zasadniczej dla wszystkich pracowników bez
względu  na  ich  ocenę  lub  absencję  chorobową  przy  jednoczesnym  zmniejszeniu
miesięcznej premii frekwencyjnej do wysokości 150 zł. Pracownicy  oczekują wysokości
podwyżki stawki zasadniczej  na poziomie, którą otrzymali w 2019 roku bez pomniejszenia
innych składników wynagradzania. Podkreślając odpowiedzialność NSZZ “Solidarność” za
dalszy  wizerunek  zakładów,  ich  rozwój  i  utrzymanie  miejsc  pracy,  członkowie  zespołu
negocjacyjnego  NSZZ  “Solidarność”  zaproponowali  pracodawcy  kompromisowe
rozwiązanie podwyżki:
- wzrost od dnia 1. lutego 2020 r. wynagrodzenia zasadniczego o kwotę  bazową 250 zł
brutto  dla  wszystkich  grup  zawodowych  pracowników  zatrudnionych  w  zakładach  ZF
Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie oraz kontynuację wypłaty w 2020
roku  uzgodnionych  nagród  jubileuszowych wzrostu  wynagrodzeń,  przy  jednoczesnym
przeniesieniu  z  premii  frekwencyjnej  kwoty  50  zł.  brutto  do  stawki  zasadniczej  dla
wszystkich pracowników bez względu na ich ocenę lub absencję chorobową,  co pozwoli
pracodawcy w 2020 roku wypłatę miesięcznej premii frekwencyjnej w wysokości 150 zł. 
Dodatkowe propozycje strony związkowej, które winny być zawarte w porozumieniu pod-
wyżkowym:
-  kwota wyjściowa dla pracowników działów pośrednio produkcyjnych (magazynów, trans-
portu wewnętrznego, utrzymania ruchu, prototypowni i liderów)  powinna być na takim sa-
mym poziomie jak uzgodniona dla pracowników produkcji.



Pracodawca po konsultacji z Zarządem ZF Group przystał na propozycję NSZZ „Solidar-
ność”. Wspólnie obie strony uzgodniły kompromisowe zapisy porozumienia dotyczącego
podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zakładu poduszek powietrznych, pasów bezpie-
czeństwa. Podpisane w dniu 3. grudnia 2019 r. porozumienie dotyczące podwyżki wyna-
grodzeń na 2020 rok obejmuje następujące zapisy:

1. Z dniem 1. lutego 2020 r. wzrasta budżet płac w ZF Automotive Systems Poland -
Zakład Poduszek Powietrznych i Zakład Pasów Bezpieczeństwa.
2. Dla pracowników produkcji podwyżka zostanie wyliczona zgodnie z zasadami przy-
znawania podwyżek określonymi w Regulaminie Wynagradzania, a kwota bazowa wzrostu
wynagrodzeń  wynosi  250,-zł  brutto.  Kwota  bazowa  pracowników produkcji  przyjętych  w
2019 roku jest w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia, - 1/12 kwoty bazowej za
każdy przepracowany miesiąc. 
3. Dodatkowo z dniem 1. lutego 2020, dla wszystkich pracowników  50,-zł zostanie
przesunięte z premii frekwencyjnej do wynagrodzenia zasadniczego.
4. Z dniem 1. lutego premia frekwencyjna będzie wynosiła 150,-zł. Za każdy dzień ab-
sencji potrąca się z premii frekwencyjnej 30-zł na zasadach określonych regulaminie wyna-
gradzania.
5. W 2020  wypłacone będą nagrody  jubileuszowe wg. poniższych zasad. 
a) 2500 zł brutto, dla pracowników, których staż pracy w ZF ASP  Poland wynosi 20 lat w

2020 r.            
b) 3000 zł brutto, dla pracowników, których staż pracy w ZF ASP  Poland wynosi 25 lat w

2020 r.            
Wypłata nagrody jubileuszowej nastąpi w miesiącu następującym po miesiącu osiągnięcia
wyżej wymienionego stażu pracy.
Pracodawca zapewnia kontynuację wypłaty nagród jubileuszowych w kolejnych latach na
zasadach uzgodnionych w czasie następnych negocjacji podwyżkowych.
6. Wzrost wynagrodzeń pracowników działów pośrednio produkcyjnych i  nieprodukcyj-
nych będzie indywidualnie zróżnicowany w zależności od oceny pracownika i absencji. Pra-
codawca deklaruje zachowanie konkurencyjności wynagrodzeń tych pracowników, podobnie
jak pracowników produkcji.
7. Niniejsze porozumienie obowiązuje od daty jego podpisania.

W przypadku pkt. 6 pracodawca zaproponował  włączenie pracowników działów pośrednio
produkcyjnych oraz nieprodukcyjnych do jednego zapisu, by nie rozgraniczać tych grup
zawodowych na  poszczególne pkt. porozumienia. Zarówno dyrekcja zakładu poduszek
jak i pasów bezpieczeństwa zadeklarowała, że wzrost tych pracowników będzie na pozio-
mie zbliżonym do podwyżek pracowników produkcji. Pracownicy tych działów obecnie po-
siadają wyższe stawki zasadnicze wynagrodzenia niż pracownicy produkcji. 
Ponadto strony uzgodniły, że w przyszłym roku, z uwagi na sytuację biznesową ZF opisa-
ną we wspomnianym wyżej piśmie Sabine Jaskula, nie będzie podziału na innych pracow-
ników części podwyżek nie przyznanych wskutek oceny i absencji chorobowej. (RW, punkt
1.9.9 )
Strona  związkowa zwróciła się z apelem do pracodawcy o uregulowanie i określenie ce-
lów i wskaźników naliczania wysokości miesięcznej premii produkcyjnej na 2020 rok tak,
by pracownik otrzymywał ją  na poziomie minimum 10% procent w skali roku. W innym
przypadku może to spowodować podjęcie działań ze strony NSZZ „Solidarność” przy na-
stępnych negocjacjach podwyżkowych w celu wyegzekwowania znacznie większej pod-
wyżki od zakładanej przez Dyrekcję ZF ASP w Częstochowie. Pracodawca podkreślał, że
wielkość premii produkcyjnej nie zależy tylko od ustalanych celów ale przede wszystkim
od wyników zakładu (uwzględniając wielkość zamówień klientów) oraz stopnia zaangażo-
wania  całego zespołu, każdej grupy pracowników w ich realizację.
Obie strony omówiły także poprawę sytuacji podwyżkowej dla  pracownika, który raz w
roku kalendarzowym podczas dwutygodniowej rehabilitacji zmuszony jest wykonywać ją
podczas 12 dniowego zwolnienia lekarskiego. Uzgodniono, że  pracownicy zostaną poin-



formowani o możliwości składania w dziale HR swoich wyjaśnień związanych z absencją
chorobową, które nie będą przekraczały 12 dni w roku i będą wykorzystane na leczenie re-
habilitacyjne. Wtedy pracownik  otrzyma 30% kwoty bazowej podwyżki wynikającej z ab-
sencji chorobowej.
Jednocześnie strona związkowa przychyla się do propozycji pracodawcy, by w 2020 roku
obowiązywał w dalszym ciągu dwumiesięczny okres rozliczeniowy. Pracodawca stwierdził,
że mimo obowiązywania dwumiesięcznego okresu rozliczeniowego - w przypadku stabil-
ności zamówień klientów -, na bieżąco wypłaca wynagrodzenie dla pracowników za prze-
pracowane nadgodziny.  Wyjątkiem jest brak takiej wypłaty wynagrodzenia w przypadku
gdy pracownik zwróci się z prośbą o odbiór dnia wolnego za przepracowane nadgodziny.

2. Plany produkcyjne i stan zatrudnienia.

Z dniem  30 listopada br. na zakładzie poduszek powietrznych nie zostało przedłużonych
umów o pracę zawartych na czas określony grupie 56 pracownikom. W tym 4 osobom z
ich inicjatywy. Z 4 pracownikami  zatrudnionymi w zakładzie poduszek powietrznych nie
zostały zawarte umowy zmieniające czas określony na umowy na czas nieokreślony. Do
podjęcia  decyzji  o  przedłużeniu  umów  była  brana  pod   uwagę  ocena  oraz  absencja
chorobowa pracownika i jego dotychczasowe nabyte kwalifikacje. Decyzje w tej sprawie
podejmowali bezpośredni przełożeni. Na 2020 rok planowane jest zmniejszenie produkcji
w zakładzie poduszek powietrznych o około 5% w porównaniu do br. W związku z tym
spodziewane  jest  zmniejszenie  stanu  załogi  o  około  100  osób.  Nie  dotyczy  to  tylko
pracowników produkcji, ale również pracowników innych działów. Pracownicy, którym nie
przedłużono  umów  zostali  poinformowani,  że  w  przypadku  poprawy  sytuacji  w
zamówieniach  i  większej  produkcji  zostaną  poinformowani  i  jeśli  wyrażą  zgodę  mogą
zostać ponownie zatrudnieni na etat ZF ASP, bądź podjąć pracę w w ramach APT jeśli
będzie  takie  zapotrzebowanie.  Członkowie  zespołu  negocjacyjnego  przekazali  Dyrekcji
IRS  uwagi  i  spostrzeżenia  dotyczące  sposobu  przedłużania  umów,  które  to  Komisja
Zakładowa  otrzymywała  bezpośrednio  od  zainteresowanych  pracowników.  Zdaniem
Komisji Zakładowej pracodawca przy podejmowaniu tak  trudnych decyzji winien również
kierować się etyką i po prostu ludzką przyzwoitością. Nie może być tak, że pracownicy
posiadający emeryturę, dodatkowo pracują na etatach pracowników ZF, a inni nie mają
przedłużanych umów i zostają pozbawieni środków do życia. Strona związkowa uzgodniła
z Dyrektorem Operacyjnym IRS, że wszystkie przypadki budzące jakiekolwiek wątpliwości
przy nieprzedłużaniu umów zostaną jeszcze raz wnikliwie sprawdzone i rozpatrzone.
Natomiast w zakładzie pasów bezpieczeństwa w ostatnim okresie czasu nie było osób z
którymi  nie  przedłużono  dalszych  umów  o  pracę  oraz  nie  zatrudniano  dodatkowych
pracowników  z  APT.  Z  dniem  1  stycznia  2020  roku  zostanie  zatrudnionych  na  etat
pracownika zakładu SBS 26 osób z APT.  Są to osoby głównie z obszaru KJP. 
Pracodawca   poinformował  członków  Komisji  Zakładowej,  że  zarówno  na  zakładzie
poduszek i pasów praca jest planowana albo do 19 grudnia włącznie – dla IRS, albo do 20
grudnia włącznie dla SBS. Dzień 20 grudnia ma być już dniem wolnym, rozpoczynającym
tegoroczną  przerwę  świąteczno-noworoczną.  Dyrekcja  IRS  i  SBS  zwróci  się  także  z
apelem  do  pracowników,  którzy  posiadają  większą  ilość  urlopu  wypoczynkowego  od
zaplanowanej  ilości  6  dni  o  skorzystanie  z  urlopu  wypoczynkowego  do końca roku  w
większym  wymiarze,  oczywiście  na  tych  liniach  produkcyjnych  tam  gdzie  będzie  to
możliwe. Na zakładzie pasów przewidywana jest praca na dwóch liniach produkcyjnych w
okresie między świętami a Nowym Rokiem. Pracownicy zatrudnieni na tych liniach  są na
bieżąco  informowani  o  sytuacji  przez  swoje  kierownictwo.  Dalsze  plany
zatrudnienia/zmniejszania  stanu  załogi  będą  uzależniane  od  sytuacji  biznesowej  i
przekazywane stronie związkowej. 

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


