
Protokół ze spotkania

Otrzymują: 
1 egz. - Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”
2 egz. - Dyrekcja TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie – zakład IRS

Spotkanie  w   dniu  4  kwietnia  2017  r.  godz.  14.30  -  Prezydium  Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz Dyrekcji zakładu IRS TRW Polska
Sp. z o.o. w Częstochowie,

Lista uczestników

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

Zebranie  otworzył   Dyrektor HR  - Andrzej Kozieł

Omówione zagadnienia:

1. Dyrektor  HR  przedstawił  i  omówił  zakończony  tegoroczny  proces
podwyżkowy dla pracowników TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie,
Pracownicy  produkcji  w  obu  zakładach  otrzymali  realne  podwyżki  na
poziomie  średnio  4,14%.  Komisja  Zakładowa  NSZZ  „Solidarność”
otrzymała od Dyrekcji dane dot. średnich stawek dla poszczególnych grup
pracowników  obowiązujące  obecnie  po  procesie  podwyżkowym  oraz
aktualny wykaz stawek dla pracowników w zakładzie TRW IRS i  TRW
SBS.

2. Prezydium  Komisji  Zakładowej  przedstawiło  Dyrekcji  zakładu  IRS
spostrzeżenia pracowników produkcji, dotyczące nierównego traktowania
na  liniach  produkcyjnych  i  braku  odpowiedniej  dyscypliny  pracy  w
wywiązywaniu się z obowiązków służbowych przez  pracowników APT.
Występowanie ze strony pracowników APT  lekceważącego stosunku lub
w niektórych przypadkach braku dyscypliny pracy,  które  prowadzi  do
niepotrzebnych konfliktów między pracownikami. Dyrekcja zapewniła, że
zna  problem,  są  już  podejmowane  odpowiednie  działania,  z
pracownikami APT, którzy nie umieją współpracować w grupie, brakuje
im  zaangażowania  podczas  wykonywania  obowiązków  lub  nie
przestrzegają dyscypliny pracy, będą podejmowane te działania włącznie
z  rozwiązaniem umowy o pracę.



3.  Dyrekcja przekazała informację, że w dalszym ciągu  w zakładzie IRS
jest  bardzo  wysoki  poziom  zamówień  produkcji.    W  dalszym  ciągu
brakuje  pracowników  produkcji  zatrudnianych  przez  Agencje  Pracy
Tymczasowej,  powoduje  to  komplikacje  i  większą  ilość  nadgodzin
wypracowanych  przez  pracowników  produkcji  zakładu  poduszek
powietrznych.  Jest  to  jednak  konieczne,  niewykonanie  planów
produkcyjnych, powstanie zaległości wobec klientów mogło by skutkować
karami  finansowymi przewidzianymi w umowach z  klientami, a co za
tym  idzie  również  mniejszymi  premiami  produkcyjnymi,  w  rezultacie
mniejszymi wynagrodzeniami dla załogi. Zdaniem Dyrekcji, w niedługim
okresie  czasu  sytuacja   ma ulec  poprawie,  trwają  rozmowy  z  dwoma
Agencjami Pracy Tymczasowej. W 2017 roku zostanie przyjętych około
350 pracowników produkcji z APT na stanowisko pracownika produkcji
TRW IRS.

4.  Członkowie Prezydium Komisji Zakładowej wspólnie z Dyrektorem HR i
Dyrektorem  Operacyjnym  zakładu  IRS  omówili   sprawy  dotyczące
zaistniałych  zmian w harmonogramie pracy dla TRW IRS i TRW SBS na
miesiąc kwiecień, maj i czerwiec br. Zdaniem Dyrekcji wszystkie zmiany
w  miesięcznych  harmonogramach  pracy  są  z  korzyścią  dla
pracowników /większa ilość godzin poświęcona na wypoczynek/. Ponadto
podczas spotkań z Osobami Zaufania, Dyrekcja nie otrzymywała żadnych
zastrzeżeń co do podejmowanych zmian w harmonogramie pracy.

Plany na przyszłość:
-  11.04.2017  r.  godz.  08.30  spotkanie  dotyczące  zasad  planowania
urlopów oraz ocen pracowników,

Na  tym  prowadzący Dyrektor HR  Andrzej Kozieł  spotkanie  zakończył.

Protokół sporządził:   Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk


	Protokół ze spotkania
	Spotkanie w dniu 4 kwietnia 2017 r. godz. 14.30 - Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz Dyrekcji zakładu IRS TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie,
	Lista uczestników
	Omówione zagadnienia:

