
Protokół ze spotkania 
 

Otrzymują:  
  

1 egz. - Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” 
 
2 egz. - Dyrekcja TRW IRS Polska sp. z o.o. w Częstochowie 
 
 
 

Protokół ze spotkania: Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz Dyrekcji 
ZF TRW Polska sp. z o.o. w  dniu 27.11.2015r 

godzina 10:00 w Częstochowie 
 

 
Lista uczestników 
 
Nazwisko Pełniona funkcja 

Andrzej Kozieł Dyrektor HR 

Artur Ogiński Dyrektor TRW IRS 

Marek Lipniewski Dyrektor Operacyjny TRW IRS 

Stanisław Kołodziejczyk Przewodniczący Komisji Zakładowej 

Marek Kubiczek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Zastępca Przewodniczącego Komisji Zakładowej 

   

               

             

Zebranie  otworzył :   Dyrektor  HR Andrzej Kozieł 
  

Omówione zagadnienia: 
 

I.  Przedstawienie  i  omówienie przez  Dyrekcję   zakładu TRW  IRS  

zasad wprowadzenia optymalizacji powierzchni produkcyjnych oraz 

nowych rozwiązań w celu zwiększenia powierzchni przeznaczonych dla 

linii produkcyjnych. Wprowadzenie nowych rozwiązań, pozwoli na 

uzyskanie nowych powierzchni przeznaczonych na odtworzenie linii 

produkcyjnych oraz pozyskanie nowej produkcji. Wszystkie zmiany wg 

zapewnień Dyrekcji TRW IRS, będą zgodne z obowiązującymi 

przepisami w zakresie BHP. Prezydium Komisji Zakładowej wyraziło 

aprobatę do działań mających na celu zwiększenie produkcji oraz stanu 

zatrudnienia w zakładzie TRW IRS. Zdaniem Prezydium, jeśli wszystkie 

przeprowadzane zmiany w obszarze linii produkcyjnych będą zgodne z 

przepisami BHP oraz innymi obowiązującymi dla tego typ działań, nie 

ma przeciwwskazań, aby Dyrekcja je wprowadzała. 
 

II. Przedstawienie informacji Dyrekcji TRW IRS o planowanej przerwie 

świątecznej. Ostatnim dniem pracy w tym roku jest 21 grudnia. Na 

niektórych liniach, produkcja będzie zakończona wcześniej. Natomiast 

dla pracowników dwóch linii produkcyjnych w BU-3 będzie praca 



jeszcze w dniu 28 i 29 grudnia. Kierownicy poszczególnych BU, zostali 

już poinformowani, jakie linie i do kiedy pracują w tym roku. W związku 

z tym, że na niektórych liniach produkcyjnych pracownicy będą musieli 

skorzytać z więcej niż 6 dni urlopu wypoczynkowego, pozostawionego 

zgodnie z ustaleniami na przerwę świąteczną, pracownik z własnej woli 

może udać się na urlop bezpłatny. W tym przypadku Dyrekcja TRW IRS 

zapewniła, że w okresie od dnia 15.12. do 31.12. b.r. , pracownikowi, 

który sam dobrowolnie skorzystał z takiego urlopu ze względu na brak 

pracy na liniach produkcyjnych powyżej 6 dni, nie zostanie mu potrącona 

wysokość premii frekwencyjnej. Dla pracowników, którzy nie będą 

chcieli skorzystać z takiego urlopu pracodawca do dnia 21 grudnia 

zapewni  pracę na innych liniach. Pracodawca zapewnił, że nie będzie 

nacisków z jego strony na branie urlopu bezpłatnego. Kto ma więcej 

urlopu niż 6 dni będzie kierowany na niego wcześniej. 

 

III. W zakładzie TRW IRS z chwilą rozpoczęcia prac związanych ze 

zwiększeniem pomieszczenia dla laboratorium, zostanie zlikwidowana 

palarnia od strony stołówki. Do dyspozycji  pozostanie palarnia od strony  

parkingu. Palarnia ta zostanie w najbliższym czasie remontowana. 

 

 

IV. Przedstawienie i omówienie przez  Dyrekcję TRW  IRS planów 

związanych ze zwiększeniem dla pracowników miejsc parkingowych 

przy ul. Dekabrystów. 

 

 

 

 

Prowadzący  -  Dyrektor HR  Andrzej Kozieł  zakończył  spotkanie. 
 

Następne  spotkanie:  zostanie ustalone i uzgodnione w najbliższym możliwym 

terminie. Temat spotkania – proces podwyżkowy oraz sporządzanie planów 

urlopowych. 
 
 

Protokół  sporządził:   Stanisław Kołodziejczyk 


