
Protokół ze spotkania

Otrzymują: 

1 egz. - Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”

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

Protokół ze spotkania: Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz
Dyrekcji HR w ZF TRW Polska sp. z o.o. w  dniu 19.08.2016r

godzina 10:00 w Częstochowie

Lista uczestników

Nazwisko Pełniona funkcja
Andrzej Kozieł Dyrektor HR
Małgorzata Sarabun Personnel Supervisor HR
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.  Przedstawienie  i  omówienie zapisów   Aneksu do Regulaminu
Pracy dotyczącego przepisów w sprawach obowiązujących umów
oraz  wykorzystywania  przysługującej  opieki  nad  dzieckiem.
Uzgodniono zapisy do Aneksu nr 1 do Regulaminu Pracy TRW
Polska Sp. z o.o. Niniejszy Aneks do Regulaminu wejdzie w życie
z dniem podpisania.

II. Przedstawienie informacji Dyrekcji HR o wynegocjowaniu z PZU
Życie  kontynuacji  i  utrzymania  dla  pracowników  obecnych
warunków ubezpieczenia grupowego bez jakichkolwiek zmian na
następny  rok,  bez  potrzeby  wypełniania  przez  pracowników
deklaracji  przystąpienia  do  ubezpieczenia.  Zdaniem  Dyrekcji
została  wybrana  najlepsza  oferta,  zarówno  ze  względu  na
wysokość opłacania składek, wypłacania świadczeń oraz obsługę.

III.Przedstawienie i omówienie przez Prezydium Komisji Zakładowej
problemu  pracowników  nie  mogących  korzystać  z  e-pasków.
Dyrekcja  HR  zapewnia,  że  sprawa  zostanie  jeszcze  raz



przeanalizowana  i  zostaną  rozważone  możliwości  montażu
komputerów na stołówkach zakładowych.

IV.Przedstawienie na dzień dzisiejszy stanu zatrudnienia 
pracowników w poszczególnych zakładach. Dyrektor HR 
przedstawił informację, że  z dniem  1 września br. w zakładzie 
TRW SBS zostaną  zatrudnione  z APT na etat pracownika 
produkcji 42 osoby. 

V. Omówienie bieżących  spraw pracowniczych m. in. 
wykorzystywanie urlopów wypoczynkowych w  miesiącach 
letnich oraz przestrzeganie regulaminowych przerw  w pracy przez
pracowników biurowych.

Prowadzący  -  Dyrektor HR  Andrzej Kozieł  zakończył  spotkanie.

Następne  spotkanie:   zostanie zaplanowane w miesiącu wrześniu br.

Protokół  sporządził:   Stanisław Kołodziejczyk
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