
Protokół ze spotkania

Otrzymują: 

Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

Dyrekcja TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie

Rada Pracowników

Protokół ze spotkania: Komisji Zakładowej NSZZ „Sol idarno ść” oraz Dyrekcji
TRW Polska sp. z o.o. w  dniu 13.08.2015 r.

godzina 10:00 w Cz ęstochowie

Lista uczestników

Nazwisko Pełniona funkcja
Andrzej Kozieł Dyrektor HR
Krzysztof Szwedkowicz Dyrektor TRW SBS
Artur Ogiński Dyrektor TRW IRS
Marek Lipniewski Dyrektor Operacyjny TRW IRS
Piotr Wojtkowiak Dyrektor Operacyjny TRW SBS
Stanisław Kołodziejczyk Przewodniczący Komisji Zakładowej
Marek Kubiczek Zastępca Przewodniczącego Komisji Zakładowej
Andrzej Bala Sekretarz Komisji Zakładowej
Agnieszka Zgorzelska Przewodnicząca Rady Pracowników

Zebranie otworzył :       Dyrektor  HR Andrzej Kozieł

Omówione zagadnienia:

I. Omówienie  komunikatu  Dyrekcji  TRW  dotyczącego  zasad
wprowadzenia  dla  pracowników  analizy  absencji  chorobowej  i  ich
skutków dla pracownika. Związki  Zawodowe oraz Rada Pracowników
negatywnie ustosunkowały się do proponowanej treści komunikatu przez
Dyrekcję TRW Polska sp. z o.o. w celu wypracowania innych zapisów
mogących  zmniejszyć  nadużycia  ze strony pracowników do zwolnień
lekarskich  Dyrekcja  zobowiązała  się  do  dalszego  dialogu  ze  stroną
społeczną.
Poniżej tekst proponowanego komunikatu Dyrekcji:

Nadmierna absencja chorobowa negatywnie wpływa na realizację planowanych zadań, w tym
wykonanie  zamówionego  przez  klientów  poziomu  produkcji  i  dostaw  a  także  jakość
wyrobów.
Za nadmierną absencję chorobową uważa się absencję w wysokości 30 lub więcej dni w co
najmniej 4 częściach w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę analizy absencji.
Pracodawca  może  regularnie  dokonywać  przeglądu  i  analizy  absencji  chorobowej
pracowników.



W trakcie  analizy  brana  będzie  pod uwagę  łączna ilość  dni  absencji,  częstotliwość  oraz
charakter absencji w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz w czasie 2 lat poprzedzających ten
okres w celu określenia długofalowego trendu.
Na  podstawie  dokonanej  analizy  absencji,  w  przypadku  stwierdzenia  faktu  nadmiernej
absencji,  pracodawca  zastrzega  sobie  prawo  do  podjęcia  stosownych  działań,  z
wypowiedzeniem umowy o pracę włącznie.
Ewentualna decyzja  o  wypowiedzeniu  umowy o pracę  będzie  poprzedzona indywidualną
oceną pracownika.

II. Omówienie  sytuacji  związanej  z  ograniczeniem  dostaw  energii  dla
zakładów oraz panującymi w obecnym okresie wysokimi temperaturami
na niektórych obszarach w zakładach TRW. Działania Dyrekcji  są  na
bieżąco  przekazywane  pracownikom  oraz  Prezydium  Komisji
Zakładowej.  

III.  Przedstawienie  informacji  Dyrekcji  TRW  o  planowanych  działań  w
zakresie  reorganizacji  palarni  na  zakładach.  W  zakładzie  TRW  IRS  po
rozpoczęciu prac związanych z powiększeniem laboratorium oraz obszaru
dla  produkcji  zostanie  zlikwidowana  palarnia  od  strony  stołówki.
Wypracowano porozumienie  dotyczące pozostawienia po jednym obszarze
przeznaczonym dla palących w każdym zakładzie TRW.

IV. Przedstawienie  i  omówienie  przez   Dyrekcję  TRW  o  organizacji
czasu pracy w zakładach na najbliższy okres.

V. Informacja o  organizowanym pikniku z okazji 25- lecia TRW oraz
10-lecia Centrum Inżynieryjnego w Częstochowie. Dyrekcja zaprasza
wszystkich pracowników TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie oraz
pracowników tymczasowych.  Wejście  za okazaniem identyfikatora,
który będzie uprawniał  do otrzymania talonu na ciepłe posiłki, napoje
oraz do udziału w loterii.

Prowadzący  -  Dyrektor HR  Andrzej Kozieł  zakończył  spotkanie.

Następne  spotkanie:  z Dyrekcją TRW Polska sp.  z  o.o.  w  Częstochowie 
zostanie ustalone i uzgodnione w najbliższym możliwym terminie.

Protokół  sporządził:   Stanisław Kołodziejczyk


