
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 16.12.2015 r.

godzina 13.00 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
 Andrzej Bala Sekretarz Komisji Zakładowej

          
        

Zebranie  otworzył :   Dyrektor  HR Andrzej Kozieł

Omówione zagadnienia:

I. Czas pracy w okresie przedświątecznym. 
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. 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  skorzystać  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 14.12. do 31.12. br.
pracownikowi,  który  sam dobrowolnie  skorzystał  z  takiego  urlopu  ze
względu  na  brak  pracy  na  liniach  produkcyjnych  powyżej  6  dni  nie
zostanie  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 korzystanie z  urlopu bezpłatnego.
Kto ma więcej urlopu niż 6 dni będzie kierowany na niego wcześniej. 



Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, pracownikowi w zamian za pracę
w dniu wolnym, przysługuje dzień wolny w uzgodnieniu z pracodawcą
do  wykorzystania  do  końca  okresu  rozliczeniowego.  Dyrekcja
zobowiązała się do analizy, jaka wielu pracowników posiada tego typu
nadgodziny  i  na  spotkaniu  w  dniu  17  grudnia  przedstawi  swoje
stanowisko.
Dyrekcja  oświadczyła,  że  kierownictwo niższego szczebla,  nie  zostało
upoważnione do przekazywania informacji  pracownikom o zapłacie za
przepracowane godziny w dniu wolnym, ponieważ Dyrekcja nie wydała
takiego polecenia i jest to sprzeczne z przepisami Kodeksu Pracy.

Prowadzący  -  Dyrektor HR  Andrzej Kozieł  zakończył  spotkanie.

Następne  spotkanie:   w dniu 17 grudnia br. o godz. 9.30 - negocjacje w sprawie 
podwyżek wynagrodzeń 

Protokół  sporządził:   Stanisław Kołodziejczyk
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