
Protokół ze spotkania

Otrzymują: 

1 egz. – Komisja Zakładowa  NSZZ „Solidarność”

2 egz. – Dyrekcja ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie

Spotkanie  w dniu  8  grudnia  2016  r.  o  godz.  10.00 -  Zespół   Negocjacyjny
Komisji  Zakładowej  NSZZ „Solidarność”  oraz  Dyrekcja  ZF  TRW  Polska
Sp. z o.o. w Częstochowie. 

Lista uczestników:

Nazwisko Pełniona funkcja
Andrzej Kozieł Dyrektor HR
Krzysztof Szwedkowicz Dyrektor SBS
Artur Ogiński Dyrektor IRS
Piotr Wojtkowiak Dyrektor ds. Operacyjnych SBS
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:

1.   Dyrekcja przedstawiła i omówiła plany produkcyjne przypadające
na  miesiąc  grudzień br.  i  styczeń 2017 r.  oraz  w trakcie   przerwy
świąteczno  –  noworocznej  dla  poszczególnych  zakładów. Dyrektor
SBS przedstawił plany rozwojowe na przyszłość dla zakładu pasów
bezpieczeństwa. Wspólnie omówiono sprawy mające na celu poprawę
warunków pracy, relacje pracowników podczas wykonywania pracy
oraz dążenie do utrzymania obecnego stanu zatrudnienia w naszych
zakładach  wykwalifikowanych  pracowników  produkcji.  Dyrekcja
przedstawiła informacje dotyczące problemu w pozyskiwaniu nowych
pracowników produkcji przez Agencję Pracy Tymczasowej. 
2.   Zespół negocjacyjny Komisji   Zakładowej  NSZZ „Solidarność”
przedstawił i omówił swoje  propozycje  wprowadzenia od 1 lutego



2017 roku w zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie
nowych aneksów do Regulaminu Wynagradzania w zakresie:
-   jednomiesięcznego okresu rozliczeniowego.
-  nowych  zasad  wynagradzania  za  godziny  nadliczbowe
przepracowane w Święta kościelne lub Państwowe, 
-     nowych zasad wypłat odprawy emerytalnej  i  rentowej,
-     dodatku stażowego, 
-     nagród jubileuszowych,
W zależności od wypracowania, uzgodnienia i podpisania proponowa-
nych przez Komisję Zakładową  NSZZ „Solidarność” aneksów do Re-
gulaminu Wynagradzania, Komisja Zakładowa zobowiązuje się pod-
jąć decyzję  do zaproponowania  wysokości kwoty podwyżki do staw-
ki zasadniczej brutto dla pracowników zatrudnionych w ZF TRW Pol-
ska Sp. z o.o. w Częstochowie.

Dyrekcja  przyjęła  do  wiadomości  zgłoszone  w  rozpoczętym
procesie  podwyżkowym  propozycje  Komisji  Zakładowej.  Po
przeprowadzeniu  analizy  finansowej  przedstawionych  projektów,
Dyrekcja   zajmie  stanowisko  i  podejmie  odpowiednie  decyzje  na
następnym spotkaniu.

Na  spotkaniu  w  dniu  dzisiejszym  Dyrekcja  nie  przedstawiła
członkom  zespołu  negocjacyjnego  Komisji  Zakładowej  NSZZ
„Solidarność”  żadnych  swoich  propozycji  dotyczących  wskaźnika
wzrostu  wynagrodzenia,  które  od  dnia  1  lutego  2017  roku
obowiązywało by w ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie.

- następne spotkanie z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie
dotyczące  rozpoczętego  procesu  podwyżkowego  uzgodniono  na  dzień   13
grudnia b.r. 

Na tym protokół zakończono:

Prowadzący  -  Dyrektor HR  Andrzej Kozieł  zakończył  spotkanie.

Protokół sporządził:   Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk
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