
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 20 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 / Członek Zarządu
Artur Ogiński Dyrektor IRS
Marek Lipniewski Dyrektor ds. Operacyjnych  IRS
Piotr Wojtkowiak Dyrektor ds. Operacyjnych  SBS
Stanisław Kołodziejczyk Przewodniczący Komisji Zakładowej
Marek Kubiczek Zastępca przewodniczącego
Andrzej Bala Sekretarz  Komisji Zakładowej

Zebranie  otworzył   - Dyrektor HR Andrzej Kozieł

Omówione zagadnienia:

1. Na  spotkaniu  w  dniu  dzisiejszym  Dyrekcja  nie  przedstawiła
członkom  zespołu  negocjacyjnego  Komisji  Zakładowej  NSZZ
„Solidarność” wyliczenia skutków i kosztów finansowych propozycji
wprowadzenia i podpisania porozumienia z dniem 1 lutego 2017 roku
w zakładach ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie 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,
Dane dotyczące wysokości tych  kosztów prawdopodobnie będą znane
i przekazane Komisji Zakładowej do końca tego tygodnia.  Propozycje
wprowadzenia w zakładach jednomiesięcznego okresu rozliczeniowe-
go oraz nowych zasad wynagradzania za godziny nadliczbowe prze-



pracowane w Święta kościelne i Państwowe, są trudne do wyliczenia,
jednak mogą być uwzględnione przy rozpoczętym procesie podwyż-
kowym na 2017 rok. 

Dyrekcja ponownie nie przedstawiła członkom zespołu negocja-
cyjnego  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.

W związku z powyższym Komisja Zakładowa stoi na stanowi-
sku, że do czasu wypracowania i uzgodnienia odpowiednich zapisów
do Regulaminu Wynagradzania dot.  przedstawionych propozycji,  w
chwili obecnej nie przedstawi oczekiwań w sprawie wzrostu od dnia 1
lutego 2017 roku stawek zasadniczych brutto dla pracowników. 

- następne spotkanie z Dyrekcją ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie
dotyczące  rozpoczętego  procesu  podwyżkowego  uzgodniono  na  dzień  23
stycznia 2017 roku o godz. 15.00.

Na tym protokół zakończono:

Prowadzący  -  Dyrektor HR  Andrzej Kozieł  zakończył  spotkanie.

Protokół sporządził:   Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk
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