
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  17  listopada  2021r.  godz.  14.30  -  Członkowie  Zespołu
Negocjacyjnego Komisji  Zakładowej  NSZZ „Solidarność” oraz  Dyrekcja ZF
Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie.
Uczestnicy spotkania:
Nazwisko Pełniona funkcja
Krzysztof Szwedkowicz Prezes Zarządu ZF ASP
Artur Ogiński Dyrektor IRS
Piotr Wojtkowiak Dyrektor SBS
Magdalena Simkiewicz Dyrektor HR SBS
Agata Boczkowska Dyrektor HR IRS
Stanisław Kołodziejczyk Przewodniczący Komisji Zakładowej
Marek Kubiczek Zastępca przewodniczącego
Andrzej Bala Sekretarz  Komisji Zakładowej
Katarzyna Idzikowska Członek Komisji Zakładowej

Negocjacje podwyżkowe
W  dniu  17  listopada  2021r.  odbyło  się  trzecie  spotkanie  Dyrekcji  Zakładu

Poduszek  Powietrznych  oraz  Pasów  Bezpieczeństwa  z  członkami  zespołu
negocjacyjnego  Komisji  Zakładowej  NSZZ  „Solidarność”   dotyczącego  procesu
podwyżkowego na 2022 rok. Podczas spotkania Pracodawca  przedstawił  stronie
związkowej  i  omówił  obecną,  bardzo  trudną  sytuację  w  ZF  Automotive  Systems
Poland Sp. z o.o. oraz pogarszającą się perspektywę sprzedaży na I połowę 2022
roku. 

Zdaniem  Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” sytuacja jaka obecnie panuje w
sektorze  motoryzacyjnym  jest  niezadowalająca  zarówno  dla  koncernów
samochodowych  jak i   firm produkujących podzespoły do produkcji  samochodów.
Jednak obecne prognozowanie planów produkcyjnych na I kwartał  2022r. w takiej
perspektywie  jest   niewiarygodne.  Obecnie  widać  znaczące  wzrosty  produkcji  w
koncernach  samochodowych  co  pozwoli  w  niedalekiej  przyszłości  na  stabilizację
produkcji w branży motoryzacyjnej.  Biorąc jednak pod uwagę prognozowaną inflację
w naszym  kraju  na  poziomie  większym  niż  7% oraz  brak  możliwości  dojścia  do
porozumienia  z  pracodawcą  w  sprawie  otrzymywania  przez  pracowników
miesięcznych premii produkcyjnych na poziomie zadowalającym - minimum 10% w
skali  roku  oraz  brak  pracy  w  systemie  trzyzmianowym  nie  pozwala  na
zaakceptowanie na 2022 rok wzrostu budżetu płac na poziomie 4% co przełoży się
na  wzrost  wynagrodzeń  dla  pracowników  produkcji  w  wysokości  150  zł.  brutto.
Członkowie zespołu negocjacyjnego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” zwrócili
się na spotkaniu z apelem do Dyrekcji IRS i SBS o ponowne przeanalizowanie zasad
naliczania  miesięcznej  premii  produkcyjnej  dla  pracowników,  które  znacząco
poprawiły by jej wysokość. W ostatnich dwóch latach wypłacane wysokości premii
produkcyjnej  nie  są  żadną  motywacją  dla  pracowników.  Takie  wysokości  premii
produkcyjnej  powodują  wśród  większości  pracowników  brak  odpowiedniego
zaangażowania  oraz  niechęć  do  osiągania  jeszcze  lepszych  wyników.  Strona
związkowa  wielokrotnie  informowała  Dyrekcję  IRS  i  SBS,  że  w  przypadku
wypłacania miesięcznej premii produkcyjnej na tak niskim poziomie zostanie podjęta
inicjatywa  w procesie  podwyżkowym  do wprowadzenia  jej  do  stawki  zasadniczej.
Zdaniem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” obecne zasady naliczania premii
dla zakładów są nie do zaakceptowania. Wysokości premii produkcyjnej na poziomie
średnio  7%-8%  lub  nawet  mniejszych  nie  są   oczekiwane  i  satysfakcjonujące
pracowników.  Pracownicy  sumiennie  wykonują  swoją  pracę,  praktycznie  na
wszystkich liniach produkcyjnych realizują większe cele niż w latach ubiegłych, a w
zamian  otrzymują  z  tego  tytułu  niższe  wynagrodzenie  poprzez  naliczoną



pomniejszoną wysokość premii  produkcyjnej.  Ponadto zdaniem strony związkowej
Dyrekcja IRS nie może podejmować decyzji  i  samodzielnie zmieniać zasady przy
wypłacie  premii  produkcyjnej  jak  to  miało  miejsce  w  wynagrodzeniu  za  miesiąc
wrzesień br., gdzie naliczona premia zgodnie z przyjętymi kryteriami i wskaźnikami
na 2021r. została wypłacona  o 1,15% mniejsza poprzez wyznaczenie  jednego dnia
przestoju w pracy dla części załogi. Naliczanie wysokości premii  produkcyjnej w inny
sposób  bez  odpowiedniego  zapisu  porozumienia  ze  strona  związkową  jest
niedopuszczalne.  Uzgodnione  wprowadzenie  na  okres  próbny  trzech  miesięcy
wskaźnika wypadkowości liczonego comiesięcznie, co miało być dalej kontynuowane
tylko w przypadku gdy będzie to z korzyścią dla pracownika. Niestety rzeczywistość
przyniosła negatywny wpływ na wysokość tak liczonego wskaźnika. Jednak Dyrekcja
IRS  w  dalszym  ciągu  bez  zgody  strony  związkowej  kontynuuje  takie  właśnie
naliczanie  wysokości  premii  produkcyjnej.  Jednocześnie  bez  zgody  strony
związkowej  na  jakąkolwiek  zmianę  wskaźnika  wypadkowości  dla  zakładu  SBS,
Dyrekcja SBS podjęła samodzielnie taką decyzję i w związku z tym pracownicy mieli
mniejsze premie produkcyjne za miesiąc październik br. o 1,15%.  Takie działanie
Dyrekcji IRS i SBS utwierdza w przekonaniu stronę związkową, że  jedyną słuszną
alternatywą  będzie  wprowadzenie  wysokości  miesięcznej  premii  produkcyjnej  do
wynagrodzenia  zasadniczego,  tak  jak  to  osiągnięto  w   drodze  porozumienia  w
zakładach ZF w Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku– Biała. 

Pracownicy  informują  członków  Komisji  Zakładowej,  że  Pracodawca  celowo
wykorzystuje  obecną  sytuację  związaną  z  panującą  pandemią  COVID-19  by
usprawiedliwić  swoje  działania  do  pomniejszenia  wysokości  wynagrodzeń  dla
pracowników  i  w  ten  sposób  czynionych  oszczędnościach.  Zbyt  niska  wysokość
miesięcznej  premii  produkcyjnej,  brak  pracy  na  nocnych  zmianach  na  niektórych
liniach  produkcyjnych,  nieoczekiwane  zmiany  harmonogramu  powodujące
świadczenie   pracy  w  sobotę  lub  nawet  w  święta  powodują  coraz  to  większe
niezadowolenie wśród pracowników wobec Pracodawcy.
W dniu 16 listopada br. strona związkowa przedstawiła swoje żądania i oczekiwania
dotyczące  podwyżek na 2022 rok dla pracowników zatrudnionych w zakładach ZF
Automotive Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie oraz ujednolicenia dodatków
do  wynagrodzenia  dla  pracowników  zatrudnionych  we  wszystkich  zakładach  ZF
Group w Polsce.
Dyrekcja  ZF  Automotive  Systems  Poland  Sp.  z  o.o.  odniosła  się  od  oczekiwań
podwyżkowych przedstawionych Pracodawcy w piśmie z dn. 16.11.2021r. Zdaniem
Dyrekcji  w  aktualnej  sytuacji,  wysokość  oraz  charakter  tych  oczekiwań  nie  jest
możliwy do zrealizowania. Dyrekcja IRS i SBS złożyła następującą propozycję:
- podwyżki wynagrodzeń dla pracowników produkcji w wysokości kwoty bazowej na
poziomie 150 zł brutto (ok. 4%) od 1. lutego 2022r.,
-  utrzymanie  w  2022  roku  nagród  jubileuszowych  na  zasadach  stosowanych  w
2021roku,
-  zmiany w zakresie sposobu naliczania premii  produkcyjnej  poprzez modyfikację
wskaźnika  wypadkowości  o  ile  dojdzie  do  porozumienia  ze  stroną  związkową  w
innych aspektach.
Zdaniem  Komisji  Zakładowej  NSZZ  „Solidarność”  przedstawione  propozycje
podwyżkowe przez Dyrekcję IRS i SBS są niezadawalające i nie spełniają oczekiwań
pracowników.  Pracownicy  oczekują  znaczących  podwyżek  wynagrodzeń  oraz
powrotu do pracy w systemie trzyzmianowym.
Z  uwagi  na  brak  porozumienia  w  zakresie  wysokości  podwyżek  wynagrodzeń,
zdecydowano  się  zaplanować  kolejne  spotkanie,  które  odbędzie  się  w  dniu  24
listopada br. o godz. 10.00 w zakładzie SBS.

Na tym protokół zakończono:
Protokół sporządził:   Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk


