
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: Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz Dyrekcji
ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie w  dniu 17.10.2016r godz.

13.30.

Lista uczestników

Nazwisko Pełniona funkcja
Andrzej Kozieł Dyrektor HR
Krzysztof Szwedkowicz Dyrektor SBS
Marek Lipniewski Dyrektor IRS ds. Operacyjnych
Piotr Wojtkowiak Dyrektor SBS ds. Operacyjnych
Stanisław Kołodziejczyk Przewodniczący Komisji Zakładowej
Marek Kubiczek Zastępca przewodniczącego
Andrzej Bala Sekretarz  Komisji Zakładowej

Zebranie  otworzył   - Dyrektor HR Andrzej Kozieł

Omówione zagadnienia:

I. Dyrekcja  zakładu  IRS  i  SBS  przedstawiła  i  omówiła   bieżące  plany
produkcyjne  dla  poszczególnych  zakładów.  Dyrekcja  przekazała
informację, że w dalszym ciągu  szczególnie w zakładzie IRS jest bardzo
wysoki poziom produkcji.  W związku z tym na niektórych obszarach
wzrosło  zapotrzebowanie  do  pracy  w  godzinach  nadliczbowych.  W
zakładzie  IRS  w  miesiącu  listopadzie  i  grudniu  obowiązuje
jednomiesięczny  okres  rozliczeniowy.  Prezydium  zwróciło  uwagę  na
brak  rotacji  między  pracownikami  na  poszczególnych  stanowiskach
/przede wszystkim składaczy/, co skutkuje coraz większym zmęczeniem
fizycznym i psychicznym pracowników produkcji.

II. Dyrekcja przedstawiła obecny stan zatrudnienia w zakładzie IRS i SBS.
W 2016 roku na etat pracownika produkcji w zakładzie pasów zostało
zatrudnionych 77 osób,  a  w zakładzie  poduszek powietrznych wraz  z
obecnie prowadzoną  rekrutacją zatrudnionych zostanie 70 pracowników.
Zarówno Dyrekcja  TRW IRS jak i  TRW SBS oczekują na wyrażenie
zgody na dalsze zatrudnienie pracowników produkcji z początkiem 2017
roku.



Prezydium omówiło zagadnienie ciągłego zwiększania wydajności oraz
osiągania  coraz  to  większych  celów  na  liniach  produkcyjnych   w
zakładzie  IRS  i  SBS.   Prezydium  Komisji  Zakładowej  przedstawiło
Dyrekcji  uzyskiwane  od  pracowników  produkcji  ogólne  informacje  o
występujących  nieprawidłowościach  podczas  wykonywania
balansowania  na  liniach  produkcyjnych.  W  najbliższym  czasie  KZ
prześle  bardziej  szczegółowe  informacje  na  ten  temat  i  wtedy  będzie
możliwe przeanalizowanie ich przez Dyrekcję. 

III. Podczas  spotkania,  Dyrekcja ZF TRW wspólnie  z  Prezydium Komisji
Zakładowej   omówiła  również  sprawy  dotyczące  poprawy  warunków
pracy, wprowadzenie nowych strojów roboczych dla pracowników, temat
ilości dni urlopu wypoczynkowego pozostawionego  do wykorzystania
podczas przerwy świąteczno-noworocznej.

Plany na przyszłość:
-  rozpoczęcie  procesu  podwyżkowego,  spotkanie  prawdopodobnie
początek grudnia br. 

Na  tym  prowadzący Dyrektor HR  Andrzej Kozieł  spotkanie  zakończył.

Protokół sporządził:   Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk
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