
Protokół ze spotkania
Otrzymują: 
1 egz. – Komisja Zakładowa  NSZZ „Solidarność”
2 egz. – Dyrekcja ZF Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie
Spotkanie  w dniu  13 marca br.  godz.  11.00  -  Komisja   Zakładowa  NSZZ
„Solidarność”  i  Dyrekcja  ZF   Automotive  Systems  Poland Sp.  z  o.o.  w
Częstochowie.
Uczestnicy spotkania:

Nazwisko Pełniona funkcja
Andrzej Kozieł Dyrektor HR
Artur Ogiński Dyrektor IRS
Marek Lipniewski Dyrektor ds. operacyjnych IRS
Paweł Sadkowski Dyrektor Finansowy
Agata Boczkowska Menedżer  Działu Spraw Pracowniczych IRS
Stanisław Kołodziejczyk Przewodniczący Komisji Zakładowej
Marek Kubiczek Zastępca przewodniczącego
Andrzej Bala Sekretarz  Komisji Zakładowej

Spotkanie  otworzył  i prowadził  - Dyrektor IRS Artur Ogiński

1/. Koronawirus – działania prewencyjne
 W  związku  z  obecnie  panującą   sytuacją  na   świecie  dotyczącą  ilości  osób
zakażonych  koronawirusem,  Dyrekcja  ZF  ASP  podjęła  działania  prewencyjne
polegające  na  informowaniu  pracowników  naszych  zakładów  o  potencjalnym
zagrożeniu  i  w  jaki  sposób  można  się  ustrzec  przed  zarażeniem.  W  tym  celu
opublikowane  są  informacje  na  telebimach  oraz  ulotki.   Bardzo  ważna  dla  nas
wszystkich  i  naszych  zakładów  jest  skuteczna  ochrona  przeciw  temu  wirusowi.
Omówiono podjęte działania związane z wprowadzeniem ustawy z dnia 2.  marca
2020  r.  dotyczącej  szczególnych  rozwiązań  związanych  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  Covid-19  i  innych  chorób  zakaźnych  oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych i podejmowane aktualnie przez Zakład IRS w
celu  minimalizowania  ryzyka  zagrożenia  zachorowaniem  na  Covid-19. Strona
związkowa zwróciła się do Dyrekcji o rozpatrzenie wypłat premii frekwencyjnej dla
pracowników  poddanych  obowiązkowej  kwarantannie  lub  będących  na  zasiłku
opiekuńczym związanym z korona wirusem. Z takim apelem zwróciła się do NSZZ
„Solidarność”  i  Dyrekcji  ZF  ASP  w  Częstochowie  Rada  Pracowników.  Dyrekcja
podziela troskę strony społecznej o pracowników i firmę w tym tak trudnym dla nas
wszystkich  okresie.  Jeszcze  kilka  dni  temu  nie  mieliśmy  w  Polsce  przypadków
zachorowań  na  koronawirusa  a  według  aktualnych  danych  mamy  już  61  takich
przypadków w tym jedna osoba zmarła. Perspektywy są bardzo niepokojące może
być  zagrożone  funkcjonowanie  naszych  zakładów  ze  zmniejszeniem  lub  nawet
zatrzymaniem  produkcji  włącznie. Ograniczenie  lub  zatrzymanie  produkcji
oznaczałoby brak sprzedaży do klientów i brak wpływów finansowych z tytułu tej
sprzedaży a w konsekwencji zagrożenie dla utrzymania płynności finansowej. W tej
sytuacji Pracodawca nie może obciążać firmy kosztami innymi niż te które wynikają z
uregulowań  ustawowych  oraz  regulaminów wewnętrznych. Postarajmy  się  przejść



przez ten trudny okres w duchu solidarności i dbałości zarówno o pracowników jak i o
firmę.  Liczymy  na  zrozumienie  naszego  stanowiska  i  prosimy  o  wsparcie  w
komunikacji z pracownikami.

Pracownik, który musi opiekować się dzieckiem do lat 8 w związku z zamknięciem
szkół,  przedszkoli  i  żłobków może  złożyć  wniosek  o  zasiłek.  Zasiłek  opiekuńczy
wynosi  80  proc.  podstawy  wymiaru  zasiłku.  Oblicza  się  go  za  każdy  dzień
sprawowania  opieki  nad  dzieckiem,  także  za  dni  wolne  od  pracy.  Podstawą  do
naliczania jest przeciętna pensja z ostatnich 12 miesięcy. Najłatwiej więc odjąć od
ostatniej  pensji  20  proc.  jeśli  oczywiście  na  zwolnieniu  przebywamy miesiąc .  W
zależności  od  potrzeb  Dyrekcja  IRS  zaproponuje  dla  rodziców  opiekujących  się
dziećmi  w  związku  z  zamknięciem  szkół,  przedszkoli,  żłobków  inną  organizację
czasu pracy.

2/. Przyjęte nowe cele dot. kryteriów naliczania premii produkcyjnej
Dyrekcja ASP w Częstochowie wspólnie z kierownictwem  OSS uzgodniła cele do

naliczania  wysokości  miesięcznej  premii  produkcyjnej,  która  ma  być  wypłacana
pracownikom  na  jednakowych  zasadach  dla  obydwu  zakładów.  Jednak  zdaniem
strony związkowej  zasady naliczania premii produkcyjnej  opracowane  są  inne  dla
zakładu IRS w porównaniu do zakładu SBS. Zdaniem Rady Pracowników i Komisji
Zakładowej  NSZZ  "Solidarność"  w  przestawionych  tabelach  zasad  i  wskaźników
naliczania  premii  na  zakładzie  poduszek  nie  jest wyszczególnione  wszystko  tak
samo jak w przypadku zakładu SBS. Dla zakładu IRS nie jest wskazany  i podany do
wiadomości pracowników przyjęty cel wydajności na 2020 rok i udział  osiągniętego
miesięcznego  wskaźnika   wydajności  naliczonej  premii  w % do  założonego  celu.
Pracodawca zakładając  osiągane cele wydajnościowe do obowiązujących kryteriów
na  dany  rok, winien  tak  je  zaplanować,  by  była  możliwość  osiągnięcia  przez
pracowników zakładanej premii produkcyjnej na poziomie 10% jak jest to przyjęte w
Regulaminie. Zdaniem strony społecznej w przedstawionym  załączniku dotyczącym
naliczania premii produkcyjnej Dyrekcja IRS z góry przyjęła założenie, że pracownicy
nie  mogą osiągnąć wysokości premii produkcyjnej na  poziomie 10% lub większej.
Powoduje to brak odpowiedniej motywacji i zaangażowania w wykonywanie swoich
obowiązków przez pracowników. W zakładzie IRS od dłuższego czasu, praktycznie
od  ponad  roku,  pracownicy  mieli  wypłaconą  miesięczną  premię  produkcyjną  na
poziomie  mniejszym  niż  10%.  Powoduje  to  narastające  niezadowolenie  wśród
pracowników,  którzy   swoją  ciężką  pracą  włożyli  bardzo  duży  wkład  dla  dobra
funkcjonowania zakładu w 2019 roku. Strona związkowa informuje Dyrekcję IRS, że
w  przypadku  dalszego  wypłacania  miesięcznej  premii  produkcyjnej  na  poziomie
mniejszym  niż  10%,  przy  następnych  negocjacjach  podwyżkowych  zostaną
zwiększone  żądania  wzrostu  wynagrodzenia  o  dodatkową  kwotę,  która  wynika  z
wypłacania  mniejszych wysokości  miesięcznej  premii  produkcyjnej  od  zakładanej.
Jednocześnie  o tym fakcie  zostanie  również poinformowany Zarząd ZF Group.
Dyrektor  finansowy  zobowiązał  się  przedstawić  stronie  związkowej  załącznik
naliczania premii produkcyjnej w 2020 roku w zakładzie IRS z podanymi wskaźnikami
i celami obowiązującymi przy naliczaniu premii mogących osiągnąć wysokość 12%.

3/. Nowi pracownicy APT i UA oraz umowy o pracę w ZF
Strona związkowa poinformowała Pracodawcę, że  z informacji uzyskanych od APT
funkcjonujących na terenie Częstochowy , że nie rekrutuje on polskich pracowników
na  stanowisko  pracownika  produkcji  w  zakładzie  poduszek.  Jednocześnie  osoby
chętne do pracy w zakładzie poduszek poprzez APT nie mogą znaleźć ogłoszenia na
żadnych  portalach  pracy  znaczących  na  rynku  polskim  typu  pracuj.pl  itp.  Strona

https://msp.money.pl/wiadomosci/poradniki/artykul/opieka-nad-dzieckiem-kiedy-mozna-skorzystac,80,0,2424656.html


związkowa  zwraca  się  do  Dyrekcji  IRS o  wyjaśnienie,  dlaczego  Pracodawca  nie
prowadzi rekrutacji wśród obywateli polskich na stanowisko pracownika produkcji a w
zamian zatrudnia obcokrajowców. Wg zapewnień Dyrekcji pracownicy polscy nie są
zainteresowani pracą w APT na maksimum 6 miesięcy, tak jak to jest w przypadku
obcokrajowców. Pracownicy zakładu poduszek oraz obcokrajowcy podlegają takim
samym wymogom i są  traktowani na równi  oraz obowiązują ich te same procedury
przy wykonywaniu swoich obowiązków pracowniczych. W zakładzie IRS od początku
roku do dnia dzisiejszego zostało zatrudnionych  50 obcokrajowców.   Zakład IRS
musi zatrudniać pewną grupę pracowników przez APT, by pracodawca na bieżąco w
celu dostosowania do planów produkcyjnych posiadał elastyczność w zatrudnieniu
odpowiedniej  ilości  pracowników. Zatrudnianie  obcokrajowców  na  okres  do  6
miesięcy jest dla Pracodawcy wygodną formą i jednocześnie ponosi mniejsze koszty
związane  z  ich  wynagrodzeniem.  Obecnie na  zakładzie  IRS  jest  387  osób
zatrudnionych obecnie na umowach czasowych, którym umowy kończą się w 2020r.
O  ewentualnym  przedłużaniu  umów  będzie  decydować  bieżąca  analiza  planów
produkcyjnych,  ocena  i  absencja  pracownika.  Strona  związkowa  oczekuje  od
Dyrekcji IRS utrzymywania miejsc pracy dla polskich pracowników, którzy posiadają
odpowiednie  kwalifikacje,  umiejętności  i  ocenę.  Jednocześnie Komisja  Zakładowa
NSZZ “Solidarność” akceptuje zatrudnianie obcokrajowców, ale tylko pod warunkiem,
że na dane stanowisko nie można znaleźć pracownika z Polski i obcokrajowcy będą
wykonywać  swoje  obowiązki  pracownicze  z  takim  samym  zaangażowaniem  i
wydajnością na równi z pracownikami polskimi. 

4/. Plany urlopowe 
Plany urlopowe dla zakładu IRS na 2020 r. Zamówienia klientów na sezon urlopowy
będą znane w przybliżeniu dopiero pod koniec maja. Wtedy możliwe będzie podanie
dokładniejszych  planów  urlopowych.  Dyrekcja  spodziewa  się,  że  dwa  ostatnie
tygodnie lipca i dwa pierwsze tygodnie sierpnia będą tradycyjnie charakteryzować się
najniższymi zamówieniami tj.  na poziomie ok. 65%. Prawdopodobnie linie daimler
będą pracować na regularnym poziomie.
Dlaczego mimo zawartego porozumienia ze stroną związkową do chwili obecnej dla
pracowników na zakładzie poduszek /hala GST/ nie zostały sporządzone  wstępne
plany urlopowe na 2020 rok. Wg zawartego porozumienia takie plany miały zostać
sporządzone  do  końca  lutego  danego  roku  kalendarzowego.  Dla  wszystkich
pracowników  zgodnie  z  porozumieniem  zostały  takie  plany  uzgodnione  i
sporządzone oprócz pracujących na hali  GST. Zdaniem  strony społecznej jest to
nierówne  traktowanie pracowników. Dyrekcja zna temat, wstępne plany urlopowe dla
pracowników na hali GST zostały już sporządzone.

5/. Plany produkcyjne i rozwojowe na II półrocze 2020r.
Plany rozwojowe na II półrocze 2020 r.  Według obecnych prognoz po zakończeniu I
kwartału przewidujemy spadek produkcji związany z redukcją zamówień klientów o
ok.  5  %.   Obecne  plany  produkcyjne  potwierdzają,  iż  od  końca  marca  nastąpi
znaczny  spadek.  Do  tego  dokładają  się  nadchodzące  transfery  linii  szycia  do
Roman / pierwszy etap - miesiąc maj, czerwiec,  drugi etap w miesiącu listopadzie/. Z
tego tytułu redukcja miejsc pracy może wynieść 167 osób.

6/. Wypłata nagrody rocznej
Kiedy i w jakiej wysokości zostanie wypłacona nagroda roczna za 2019 r. 
Termin  wypłaty  i  wysokość  nagrody rocznej  jest  jeszcze  nieznany.  W przypadku
otrzymania  takiej  informacji,  Dyrekcja  niezwłocznie  poinformuje  stronę związkową



oraz pracowników ZF ASP w Częstochowie.

Wobec braku zaplanowanego czasu na spotkanie obie strony uzgodniły, że następne
spotkanie odbędzie się w 12 tygodniu. 

Na tym protokół zakończono:
Prowadzący  -  Dyrektor IRS Artur Ogiński zakończył  spotkanie.
Protokół sporządził:   Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk


