
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  29  czerwca  br.  godz.  12.00 –  Komisja  Zakładowa NSZZ
„Solidarność”,  Dyrekcja  HR  ZF  Automotive  Systems  Poland Sp.  z  o.o.  w
Częstochowie.
Uczestnicy spotkania:

Nazwisko Pełniona funkcja
Andrzej Kozieł Dyrektor HR ZF ASP
Magdalena Simkiewicz Dyrektor HR SBS Biznes Partner
Katarzyna Zyskowska Dyrektor HR IRS Biznes Partner
Stanisław Kołodziejczyk Przewodniczący Komisji Zakładowej
Marek Kubiczek Zastępca przewodniczącego
Andrzej Bala Sekretarz  Komisji Zakładowej

Spotkanie zostało prowadzone przez Skype’a
Spotkanie otworzył i prowadził  - Dyrektor HR ZF ASP Andrzej Kozieł

Konsultacje  w  sprawie  zawarcia  porozumienia  dotyczącego  zasad
przeprowadzenia zwolnień grupowych.

W dniu 29 czerwca 2020 roku odbyło się piąte spotkanie Dyrekcji HR w  ZF
ASP w Częstochowie z przedstawicielami NSZZ „Solidarność”.  Spotkanie dotyczyło
konsultacji w celu uzgodnienia treści porozumienia dotyczącego zasad postępowania
w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia.
Strona związkowa oświadczyła, że rozwiązania przedstawione przez Pracodawcę w
projekcie  porozumienia  z  dnia  9.  czerwca  i  24  czerwca  br.   nie  przedstawiają
ważnych informacji i oczekiwań dla pracowników, którzy mają być objęci zamiarem
zwolnień grupowych. Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” nie wyraża zgody na
takie zapisy, które są ogólnikowe i nie spełniają w pełni postulatów  wprowadzenia do
treści porozumienia zarówno aspektów socjalnych, społecznych czy przyszłościowym
dla  pracowników  z  którymi  pracodawca  rozwiąże  stosunek  pracy  w  ramach
prowadzonych  zwolnień  grupowych.  Zdaniem  strony  związkowej  w  porozumieniu
winny być zawarte takie zapisy, które Komisja Zakładowa przesłała Pracodawcy do
dalszej konsultacji  w dniu 19 czerwca, 25 i 26 czerwca br. Przyjęcie przez NSZZ
„Solidarność” treści porozumienia zaproponowanego przez Pracodawcę wiązało by
się  z   dodatkowym  obciążeniem  zarówno  fizycznym  jak  i  psychicznym  dla
pracowników.
Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” przedstawiła w dniu 10 czerwca br. również
swoją  propozycję  dotyczącą  wprowadzenia  przez  Pracodawcę  Programu
Dobrowolnych  Odejść  dla  pracowników,  którzy  w  okresie  48  miesięcy  nabywają
prawa  i  świadczenia  emerytalne.  W  związku  z  tą  propozycją  strona  związkowa
ograniczyła  swoje  wymagania  finansowe  dotyczące  ilości  odpraw  do
sześciomiesięcznych  wynagrodzeń.  Pomimo  takich  propozycji  Pracodawca
podtrzymuje  swojej  wcześniejsze  stanowisko,  że  nie  jest  w  stanie  wprowadzić
takiego  PDO  ze  względów  ekonomicznych.  Zdaniem  Dyrekcji  ZF  ASP  w



Częstochowie finanse spółki  nie pozwalają na wprowadzenie PDO dla grupy tych
pracowników.  Takie  podejście  jest  niezrozumiałe  dla  strony  społecznej.  Poprzez
wprowadzenie  PDO  ekonomicznie  spółka  nic  nie  traci,  wręcz  przeciwnie
umożliwiając  odejście  z  pracy  z  PDO  pracowników  wiekowo  starszych,  czasami
schorowanych lub mających schorzenia, które nie pozwalają mu na bardziej wydają
pracę,  Pracodawca  odmładza  swoją  kadrę   wśród  pracowników.  Ponadto  w
przypadku podjęcia rekrutacji  nowych pracowników przez Pracodawcę w ciągu 15
miesięcy od okresu rozwiązywania umów o pracę z pracownikami w trybie  zwolnień
grupowych, Pracodawca musi umożliwić takiemu pracownikowi powrót do pracy, gdy
ten  wyrazi  na  to  zgodę.  Komisja  Zakładowa  NSZZ  “Solidarność”  reprezentuje
interesy wszystkich pracowników zatrudnionych w ZF ASP w Częstochowie, oprócz
odpowiedzialności  za  dalszy  wizerunek  zakładów,  ich  rozwój,  kieruje  się  przede
wszystkim utrzymaniem miejsc pracy dla polskich pracowników. Dyrekcja HR w ZF
ASP w Częstochowie  oświadczyła,  że  nie  jest  w stanie  zaakceptować propozycji
strony  społecznej  i  nie  może  spełnić  oczekiwań  związanych  z  wprowadzeniem
Programu Dobrowolnych Odejść. W związku z brakiem osiągnięcia porozumienia,
strona  związkowa  zażądała  od  Pracodawcy  zorganizowania   spotkania  z  osobą
odpowiedzialną  z  ramienia  Zarządu  ZF  Group  w  celu  przedstawienia  swojego
stanowiska  w  sprawie  utrzymania  w  obecnym  okresie  jak  największej  ilości
zatrudnionych pracowników w zakładzie IRS i SBS. Skierowane pismo w tej sprawie
przez  Komisję  Zakładową  NSZZ  „Solidarność”  do  Pani  wiceprezydent  Sabine
Jaskula  pozostało  bez  odpowiedzi.  Zdaniem  NSZZ  „Solidarność”  jest  to
lekceważenie strony społecznej, która reprezentuje ponad 4400 pracowników. NSZZ
„Solidarność”  apeluje  do  Pracodawcy  i  Zarządu  ZF   o  rozsądne  podejście  do
obecnego  kryzysu  i  wspólną  odpowiedzialność  za  dalsze  losy  zakładu  oraz
podejmowanie działań w porozumieniu ze stroną związkową w celu utrzymania jak
największej  ilości  zatrudnionych  pracowników,  którzy  zatrudniając  się  w  spółce
wiązały  nadzieję i swoją przyszłość.  Proponowane przez Komisję Zakładową zapisy
dotyczące  m.in.  liczby  zwalnianych  pracowników  z  podziałem  na   poszczególne
zakłady osobno dla zakładu poduszek i pasów oraz możliwości skorzystania przez
pracowników będących w wieku przedemerytalnym z rozwiązania umowy o pracę za
porozumiem  stron  z   przyczyn  leżących  po  stronie  Pracodawcy  nie  zostały
uwzględnione  w wyniku  konsultacji  w  zadowalającym stopniu  przez  Pracodawcę.
Zdaniem strony związkowej prowadzenie przez Pracodawcę konsultacji tylko w celu
uzgodnienie kryteriów doboru pracowników do zwolnienia,  kolejności  ich zwolnień
oraz  terminów  dokonywania  wypowiedzeń  nie  jest  dla  strony  społecznej
zadawalającą  formą  konsultacji.  Jest  to  tylko  wykorzystanie  treści  takiego
porozumienia do czytelnego przekazu dla pracowników wytypowanych do zwolnień
grupowych,  że  zostają  zwolnieni  zgodnie  z  porozumieniem  zawartym  ze  stroną
związkową. Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych
zasadach  rozwiązywania  z  pracownikami  stosunków  pracy  z  przyczyn
niedotyczących  pracowników,  Pracodawca  jest  zobowiązany  do  obowiązkowej
konsultacji  ze  stroną  związkową,  która  ma  dotyczyć  w  szczególności  możliwości
uniknięcia  lub  zmniejszenia  rozmiaru  grupowego  zwolnienia  oraz  spraw
pracowniczych  związanych  z  tym  zwolnieniem,  w  tym  zwłaszcza  możliwości
przekwalifikowania  lub  przeszkolenia  zawodowego,  a  także  uzyskania  innego
zatrudnienia przez zwolnionych pracowników. Biorąc pod uwagę brak dobrej woli i
jakiegokolwiek  kompromisu  ze  strony  Pracodawcy,  Komisja   Zakładowa  NSZZ
„Solidarność” nie wyraża zgody na zaproponowaną treść porozumienia i odmawia
jego podpisania. W przypadku braku zawarcia porozumienia zasady postępowania w
sprawach  dotyczących  pracowników  objętych  zamiarem  grupowego  zwolnienia
ustala  Pracodawca  w  regulaminie,  który  przekazuje  do  wiadomości  wszystkim



pracownikom  zatrudnionym  w  zakładach  poduszek  powietrznych  i  pasów
bezpieczeństwa.  Dyrekcja  HR w ZF ASP oświadczyła,  że  pomimo niepodpisania
porozumienia Pracodawca zobowiązuje się uwzględnić w treści swojego regulaminu
dotyczącego  wprowadzenia  zasad  przeprowadzenia  zwolnień  grupowych
proponowane  przez  stronę  związkową  kryteria  socjalne.  Rozwiązanie  z
pracownikami stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia może nastąpić nie
wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia zawiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy
oraz nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia gdzie został spełniony obowiązek
przeprowadzonej  konsultacji  z  zakładową  organizacją  związkową.  Komisja
Zakładowa  NSZZ  „Solidarność”  skorzysta  z  prawa  przedstawienia  Powiatowemu
Urzędowi  Pracy w Częstochowie swojej opinii w sprawie grupowego zwolnienia w
ZF ASP w Częstochowie.  Jednocześnie strona związkowa poinformowała Dyrekcję
HR  w  ZF  ASP  w  Częstochowie,  że  w  przypadku  braku  odpowiedniej  liczby
pracowników  do  wykonywania  zakładanych  celów  produkcyjnych  w  okresie,  gdy
Pracodawca  będzie  prowadził  redukcję  stanu  zatrudnienia  poprzez  zwolnienia
grupowe,  strona  związkowa  wykorzysta  wszystkie  dostępne  prawem  środki  do
nagłośnienia w mediach społecznościowych błędnych i nieodpowiedzialnych decyzji
podejmowanych  przez Dyrekcję  zakładu poduszek powietrznych i  zakładu pasów
bezpieczeństwa w Częstochowie. Dotyczy to również planowania dla pracowników
pracy  w  godzinach  nadliczbowych  oraz  wstrzymywania  i  nie  udzielania  urlopów
wypoczynkowych,   które  wcześniej  zostały  zaplanowane i  ujęte  w sporządzonym
planie urlopów, co jest ewidentnym naruszeniem przepisów prawa pracy w Polsce.

Na tym protokół zakończono:

Protokół sporządził: Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk


