
Protokół ze spotkania

Otrzymują: 

1 egz. - Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

2 egz. - Dyrekcja TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie

Protokół ze spotkania: Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz Dyrekcji
ZF TRW Polska sp. z o.o. w Częstochowie w  dniu 17.12.2015r godz. 9.30.

Lista uczestników

Nazwisko Pełniona funkcja
Andrzej Kozieł Dyrektor HR
Krzysztof Szwedkowicz Dyrektor SBS
Artur Ogiński Dyrektor IRS
Stanisław Kołodziejczyk Przewodniczący Komisji Zakładowej
Marek Kubiczek Zastępca przewodniczącego
Andrzej Bala Sekretarz  Komisji Zakładowej
Piotr Wojciechowski Członek Komisji Zakładowej
Edyta Gabor Członek Komisji Zakładowej

Zebranie  otworzył   - Dyrektor HR Andrzej Kozieł

Omówione zagadnienia:

I. Dyrektor  IRS  przedstawił  informację,  że  wszyscy  pracownicy
zakładu  poduszek  powietrznych,  którzy  mają  pozostawione  6  dni
urlopu  wypoczynkowego  na  okres  świąteczno-noworoczny,  a
posiadają  godziny  nadliczbowe  wypracowane  za  pracę  w  dniach
wolnych,  będą  mieli  za  te  godziny  wypłacone  wynagrodzenie.
Pozostali  pracownicy,  którzy  nie  mają  6  dni  urlopu,  będą  mieli
udzielane  dni  wolne  za  wypracowane  godziny  nadliczbowe  do
poziomu  6  dni  urlopu.  Pracownikowi,  któremu  pozostaną  jeszcze
godziny  nadliczbowe  po  osiągnięciu  6  dni,  również  zostanie
wypłacone wynagrodzenie za nadgodziny.



II.  Przedstawienie i omówienie przez Dyrekcję sytuacji na rynku pracy,
poziomu płac w zakładach znajdujących się w naszym regionie oraz
panującej w obecnym okresie deflacji. 

III. Dyrekcja  przedstawiła  Komisji  Zakładowej  swoją  propozycję
podwyżki  wzrostu  z  dniem  1  lutego  2016  roku  wynagrodzeń  dla
pracowników  na  poziomie  tegorocznych  podwyżek.  /dla
przypomnienia  kwota bazowa 70 złotych/

IV. Komisja   Zakładowa  negatywnie  oceniła propozycję Dyrekcji oraz
przedstawiła  swoje stanowisko wprowadzenia od 1 lutego 2016 roku
podwyżki minimalnej na poziomie 150 złotych dla pracowników  ZF
TRW  Polska  Sp.  z  o.o.  w  Częstochowie  oraz  podtrzymuje  swoje
wcześniejsze stanowiska dotyczące:

-   dodatkowego  urlopu   wypoczynkowego  dla  pracowników  w ZF
TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie, 
- jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego,
- dodatkowo do uzgodnienia jednorazowy bonus finansowy, 

Dyrekcja  przyjęła  do  wiadomości  zgłoszone  propozycje  Komisji
Zakładowej   i  zajmie   stanowisko  w  tej  sprawie,  które   przedstawi  na
następnym spotkaniu.

1/-  w dniu  15  stycznia  2016  r.  następne  spotkanie  z  Dyrekcją  ZF
TRW  Polska  sp.  z  o.o.  w  Częstochowie  dotyczące  kontynuacji
rozpoczętego procesu podwyżkowego,
2/-  /termin  do  uzgodnienia/  spotkanie  w  sprawie  ustalenia  i
uzgodnienia  zasad  planowania  urlopów  przez  pracowników  w  ZF
TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.

Na tym protokół zakończono:

Prowadzący  -  Dyrektor HR  Andrzej Kozieł  zakończył  spotkanie.

Protokół sporządził:      Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk
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