
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  24  listopada  2021r.  godz.  10.00  -  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

1. Negocjacje podwyżkowe
Na ostatnim spotkaniu w dniu 17 listopada br.  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  oczekiwań  strony  związkowej  jest  niemożliwy  do
zrealizowania. W trakcie przeprowadzonych rozmów Dyrekcja IRS i SBS złożyła stronie
społecznej następującą propozycję wzrostu wynagrodzeń:

· 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.

Przedstawione w dniu 17 listopada br. propozycje podwyżkowe przez Dyrekcję IRS i
SBS nie zostały zaakceptowane przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”. 
W związku z brakiem zawarcia porozumienia w dniu 17.11.2021r. strona związkowa
wyszła z inicjatywą i w dniu 22 listopada przesłała Pracodawcy kompromisowy projekt
porozumienia podwyżkowego na 2022 rok. oczekując negocjacji i jego podpisania.  W
przesłanym projekcie porozumienia zawarto m.in.
- wzrost budżet płac w ZF Automotive Systems Poland - Zakład Poduszek Powietrznych
i Zakład Pasów Bezpieczeństwa o 7%,
- wypłatę w 2022 roku nagród jubileuszowych na podobnych zasadach jak w 2021 roku,
- wprowadzenie dodatku za pracę w święta oraz w systemie czterozmianowym,
- uzgodnienie wskaźników i celów, które będą obowiązywać przy naliczaniu wysokości
miesięcznej premii produkcyjnej w 2022 roku,
-  wprowadzenie okresów rozliczeniowych  dwumiesięcznych w miesiącach styczeń  –
kwiecień a następnie od maja do grudnia 2022 roku wprowadzenie jednomiesięcznego
okresu rozliczeniowego.
Jednocześnie  Komisja  Zakładowa  NSZZ  „Solidarność”  zawarcie  porozumienia
podwyżkowego  na  2022  rok  uzależniła  od  podejmowanych  obecnych  i  przyszłych
działań  przez  Pracodawcę  w  celu  utrzymania  obecnego  stanu  zatrudnienia  i  nie
dokonywanie  jakichkolwiek  zwolnień  pracowników  z  przyczyn  niedotyczących
pracowników oraz do przywrócenia organizacji pracy w systemie trzyzmianowym dla
wszystkich pracowników zatrudnionych w Zakładzie Poduszek Powietrznych i Pasów
Bezpieczeństwa.  Zdaniem strony związkowej  w przypadku wykazania dobrej woli  ze



strony Pracodawcy do przedstawionych spraw możliwe jest wypracowanie i podpisanie
porozumienia podwyżkowego na dzisiejszym spotkaniu. 

Odnosząc  się  do  oczekiwań  strony  związkowej,  Dyrekcja  stwierdziła,  że  w
obecnym tak trudnym okresie gdzie stabilność w zamówieniach, produkcji i sprzedaży
jest  nieprzewidywalna  oraz  nie  pozwala  Pracodawcy  na  odpowiednie  planowanie  i
organizację pracy, nie jest możliwa zgoda na wprowadzenie od miesiąca maja 2022r.
jednomiesięcznego  okresu  rozliczeniowego.  W  przypadku  wystąpienia  dużych  ilości
zamówień,  które  spowodują  potrzebę  pracy  w  zwiększonych  ilościach  godzin
nadliczbowych  kwestia  wprowadzenia  jednomiesięcznego  okresu  rozliczeniowym
będzie  wspólnie  ze  stroną związkową konsultowana.  Obecnie  Pracodawca  rozważa
możliwość  wypłaty  za  pracę  w nadgodzinach  przepracowanych  w wolne  soboty  na
bieżąco  jako  wynagrodzenie  za  przepracowaną  dniówkę  a  dodatek  za  należne
nadgodziny  będzie  wypłacany  dopiero  po  zakończeniu  dwumiesięcznego  okresu
rozliczeniowego. Decyzja w tej sprawie zapadnie w najbliższym czasie po konsultacjach
z działem prawnym.

W obecnym czasie nie jest możliwe przywrócenie wszystkich pracowników do
pracy w systemie trzyzmianowym. Po prostu nie ma dla wszystkich linii produkcyjnych
takich zamówień,  które są niezbędne do wykonywania  pracy przez pełne obsady w
systemie trzyzmianowym. Pracodawca deklaruje, że w przypadku poprawy i stabilności
w zamówieniach co przełoży się na coraz większą  sprzedaż  będzie w coraz większym
stopniu  organizował pracę w systemie trzyzmianowym. 

Zarząd  ZF  ASP  w  Częstochowie  obecnie  nie  planuje  żadnych  działań
zmierzających  do  przeprowadzenia  zwolnień  pracowników  etatowych  z  przyczyn
niedotyczących pracowników. Obecnie trwają konsultacje pomiędzy Dyrekcją IRS oraz
Dyrekcją  SBS w celu wypracowania  i  uzgodnienia warunków,  które będą dawały w
przyszłości możliwość dokonywania transferów pracowników pomiędzy zakładami IRS i
SBS  w  zależności  od  zaistniałych  potrzeb.  Obecnie  sytuacja  z  zamówieniami  na
zakładzie pasów bezpieczeństwa jest trochę bardziej  zadowalająca niż na zakładzie
poduszek,  który  zmaga  się  z  nadmiarem  pracowników  w  stosunku  do  obecnych
zamówień. Do tego dochodzi zakończenie definitywne transferu linii szycia poduszek z
hali GST do Rumunii.
W wyniku  przeprowadzonych  rozmów wypracowano i  uzgodniono następującą treść
porozumienia podwyżkowego na 2022r.:

1. Z dniem 1. stycznia 2022 r. wzrasta budżet płac w ZF Automotive Systems Poland - Za-
kład Poduszek Powietrznych i Zakład Pasów Bezpieczeństwa.

2. Dla pracowników produkcji podwyżka zostanie wyliczona zgodnie z zasadami przyzna-
wania podwyżek określonymi w Regulaminie Wynagradzania a kwota bazowa wzrostu
wynagrodzeń wynosi 250,00-zł brutto. Kwota bazowa pracowników produkcji przyjętych
w 2021 roku jest w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia, - 1/12 kwoty bazo-
wej za każdy przepracowany miesiąc. 

3. Wzrost wynagrodzeń pracowników działów pośrednio produkcyjnych (magazynów, trans-
portu  wewnętrznego,  utrzymania  ruchu i  prototypowni  i  liderów)  będzie  indywidualnie
zróżnicowany w zależności od oceny pracownika i absencji. Kwotą wyjściową podwyżki
dla tych pracowników jest 250,00 zł. brutto.

4. Podwyżka dla pracowników pozostałych działów będzie indywidualnie zróżnicowana w
zależności od oceny pracownika i absencji.
5. Absencja chorobowa przy ustalaniu podwyżki będzie brana pod uwagę za okres 12
miesięcy, czyli od grudnia do listopada roku poprzedzającego regulacje płacowe w zakła-
dach ZF ASP.
6. Absencja chorobowa w roku 2021 była nadal po wpływem wyjątkowej sytuacji zwią-
zanej z pandemią Covid, w związku z tym postanowienia Regulaminu Wynagradzania zo-
stają jednorazowo złagodzone. Oznacza to że:
a) Pracownik z absencją chorobową do 21 dni w roku otrzymuje 30% kwoty bazowej
podwyżki wynikającej z tytułu absencji.
b) Pracownik z absencją chorobową od 22 do 35 dni w roku otrzymuje 20% kwoty ba-
zowej podwyżki wynikającej z tytułu absencji.
c) Pracownik z absencją chorobową od 36 do 50 dni w roku otrzymuje 10% kwoty ba-
zowej podwyżki wynikającej z tytułu absencji.



d) Pracownik z absencją chorobową od 51 dni w roku nie otrzymuje podwyżki z tytułu
absencji.
e) Pozostałe regulacje płacowe w kontekście absencji chorobowej zawarte w Aneksie
do regulaminu Wynagradzania z dnia 20 maja 2016 r. dla grupy 7 pozostają bez zmian.

7. Wprowadza się od 1 stycznia  2022 roku nagrody jubileuszowe wg. poniższych zasad:
a) 2500 zł brutto, dla pracowników, których staż pracy w ZF ASP Poland wynosi 20 lat

w 2022 roku, 
b) 3000 zł brutto, dla pracowników, których staż pracy w ZF ASP Poland wynosi 25 lat w

2022 roku,
c) 3500 zł brutto, dla pracowników, których staż pracy w ZF ASP Poland wynosi 30 lat w

2022 roku,
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.
1. Za pracę w następujące święta państwowe i kościelne pracownikowi przysługuje 
w okresie od 01.01.2022 dodatek w wysokości 150 PLN o ile pracownik nie wystąpi z 
wnioskiem i nie otrzyma w zamian za pracę w ten dzień innego dnia wolnego: 

· 1. stycznia - Nowy Rok,

· 6. stycznia - Święto Trzech Króli

· Wielkanoc,

· 1 Maja – Święto Pracy

· 3 Maja - Święto Konstytucji

· Boże Ciało

· 15 Sierpnia - Wniebowzięcie NMP

· Wszystkich Świętych

· 11 Listopada - Święto Niepodległości

·  Boże Narodzenie
8. O  dnia  1.  stycznia  2022r.  za  pracę  w  systemie  czterozmianowym  pracownikowi

przysługuje do wynagrodzenia dodatek w wysokości  120 zł.  brutto za pracę w każdą
sobotę i każdą niedzielę oznaczoną jak dzień pracujący w tym systemie. Powyższe nie
dotyczy linii  stale pracujących w systemie 4 zmianowym (obszar Laserów w zakładzie
IRS).

9. Pracodawca zobowiązuje  się  do zrezygnowania  z  dniem 01.01.2022 z uwzględniania
wskaźnika  wypadkowości  w  ramach  kryteriów  miesięcznej  premii  produkcyjnej.
Przygotowany projekt będzie konsultowany ze stroną związkową.

10. W 2022 roku obowiązuje dwumiesięczny okres rozliczeniowy. Inne okresy rozliczeniowe
mogą być stosowane w uzgodnieniu i porozumieniu z NSZZ „Solidarność”.

11. Niniejsze porozumienie obowiązuje od daty jego podpisania. 

W wyniku przeprowadzonych rozmów i  negocjacji uzgodniono także, że już następne
podwyżki wynagrodzeń  będą corocznie obowiązywały od miesiąca stycznia. Ponadto
obie  strony  uzgodniły,  że  należy   wprowadzić  niektóre  zapisy  do  Regulaminu
Wynagradzania,  które  wynikają  z  wcześniejszych  zawartych  porozumień
podwyżkowych. 

2. Planowanie przerwy świątecznej
W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia w najbliższym czasie

zostanie zorganizowanie spotkanie Dyrekcji HR ze stroną związkową, którego tematem
będzie  przedstawienie  i  omówienie  sytuacji  związanej  z  planami  produkcyjnymi  i
ewentualną  pracą  na  niektórych  liniach  produkcyjnych  w  przerwie  świąteczno-
noworocznej. Zdaniem Pracodawcy na obecną chwilę zarówno w zakładzie poduszek
jak i na zakładzie pasów bezpieczeństwa istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że taka
praca będzie musiała być zaplanowana i wykonana. Ze względu na obecny trudny czas
dla gospodarki związany z COVID-19 tak jak i na zakładzie poduszek tak i w zakładzie
pasów  trudno  jest  w  dalszym  ciągu  o  stabilizację  produkcji  i  stanu  zatrudnienia.
Pracownicy, którzy nie będą musieli pracować  a mają na okres świąteczno-noworoczny
zaplanowany urlop, będą mogli z niego skorzystać bez pomniejszania go o nadgodziny



wypracowane w wolne soboty.  Pracownicy, którzy nie mają odpowiedniej ilości urlopu
wypoczynkowego  na  planowaną  przerwę  świąteczno-noworoczną  będą  mogli
skorzystać  z  możliwości  ewentualnej  pracy  a  w  przypadku  jej  braku,  zgodnie  z
zawartym  porozumieniem  będą  na  przestoju.  Przy  podejmowanie  decyzji  o
przedłużaniu umów terminowych pracownikom ZF ASP prowadzone są bezpośrednie
rozmowy a  decyzja podejmowana jest w oparciu o kwalifikacje oraz ocenę i absencję
pracownika.

3. Bieżące sprawy
Członkowie  Komisji   Zakładowej  NSZZ „Solidarność”  zwrócili  się  do  Dyrekcji  HR o
przeanalizowanie i wyjaśnienie sprawy dotyczącej świadczenia pracy 6 dni w tygodniu
przez  pracowników  z  orzeczeniem  o  stopniu  niepełnosprawności.  Zdaniem  strony
związkowej informacje uzyskiwane od tych pracowników stwierdzają, że Pracodawca
nie stosuje się do przepisów KP i ustawy  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych.  Wg  obowiązujących  przepisów  pracownik  z
orzeczeniem  o  niepełnosprawności  może  pracować  tylko  5  dni  w  tygodniu  bez
świadczenia pracy w nadgodzinach i porze nocnej. Przepis ten jest sztywny i tylko w
wyjątkowych przypadkach zezwala na podjęcie pracy w godzinach nocnych i godzinach
nadliczbowych gdy na wniosek pracownika lekarz wyda odpowiednie orzeczenie, że
pracownik jest zdolny do takiej pracy. 
Ponadto  strona  związkowa  zwróciła  się  do  Dyrekcji  IRS  o  wyjaśnienie  sytuacji
związanej  z  podjęciem  niezrozumiałej  decyzji  dotyczącej  poddaniu  obowiązkowym
testom na Covid-19 pracowników zatrudnionych na hali GST w związku z podjęciem
pracy przez grupę pracowników przybyłych z Rumunii. Wg strony związkowej nie ma
jakikolwiek  przepisów,  które  w  obecnym  czasie  zezwalały  by  na  przymuszanie
pracowników  ze  strony  Pracodawcy  do  wykonywania  takich  testów.  Dyrektor  IRS
oświadczył  stronie społecznej,  że taką decyzję  podjął  samodzielnie i  jeśli  to się  nie
podoba  stronie  związkowej  to  istnieje  możliwość  złożenia  odpowiedniego
zawiadomienia  do  Prokuratury.  Zdaniem  strony  związkowej  dbałość  o  zdrowie
pracowników ze względu na Covid jest obowiązkiem Pracodawcy a w obecnym czasie
nawet  priorytetem  jednak  nie  może  jego  działanie   wykraczać  poza  obowiązujące
przepisy a jednocześnie dodatkowo wpływać i podchodzić w lekceważący sposób do
pracowników.  Testowanie  pracowników  można  było  wykonać  bez  jakikolwiek
zastrzeżeń  z  ich  strony,  wystarczyło  wcześniej  z  tymi  pracownikami  przeprowadzić
odpowiednie rozmowy wyjaśniające dlaczego zostaną wykonane testy i  czemu mają
służyć. 
Na zakończenie spotkania strona związkowa zwróciła się do Dyrekcji  ZF Automotive
Systems Poland Sp. z o.o. w Częstochowie o ponowne przeanalizowanie obecnej sytu-
acji  związanej z obsługą transportu la pracowników przez przewóz C. Wg informacji
uzyskiwanych od korzystających pracowników z przewozu C jest on przeładowany w
znaczący sposób co powoduje nie tylko niekomfortowe warunki ale również duże obawy
o ewentualne zarażenie się Covid-19. 

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


