
Protokół ze spotkania

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

Spotkanie  w   dniu  11  kwietnia  2017  r.  godz.  08.30  -  Prezydium  Komisji
Zakładowej NSZZ „Solidarność” oraz Dyrekcja HR TRW Polska Sp. z o.o.
w Częstochowie,

Lista uczestników

Nazwisko Pełniona funkcja
Andrzej Kozieł Dyrektor HR
Katarzyna Zyskowska Human Resources Manager
Magdalena Simkiewicz Human Resources SB
Stanisław Kołodziejczyk Przewodniczący Komisji Zakładowej
Marek Kubiczek Zastępca przewodniczącego
Andrzej Bala Sekretarz  Komisji Zakładowej

Zebranie  otworzył   Dyrektor HR  - Andrzej Kozieł

Omówione zagadnienia:

1. Prezydium  Komisji  Zakładowej  przedstawiło  Dyrekcji  HR  uwagi  i
spostrzeżenia pracowników produkcji związane z przeprowadzaniem ocen
pracownika  w  zakończonym  tegorocznym  procesie  podwyżkowym  dla
pracowników  TRW  Polska  Sp.  z  o.o.  w  Częstochowie.  Dział  HR
przedstawił  członkom Prezydium wytyczne  dla  kierownictwa  średniego
szczebla dotyczące  sposobu obiektywnego i rzetelnego przeprowadzenia
oceny pracownika. Zdaniem Prezydium wytyczne te winny być włączone
w formie  Aneksu  do Regulaminu Wynagradzania,  by  każdy  pracownik
mógł się z nimi zapoznać i wiedzieć w jaki sposób jest oceniany. Dyrekcja
HR  wkrótce  podejmie  decyzję  co  do  uszczegółowienia  zapisów,  które
mają  być  czytelne,  przejrzyste  i  obiektywne  przy  ocenie  pracownika.
Wspólnie uzgodniono, że każdy pracownik ma prawo do zapoznania się
ze  swoją  oceną  sporządzoną  wg  kryteriów  przyjętych  w  Aneksie  do
Regulaminu Wynagradzania.

2. Dyrektor HR przedstawił stanowisko Dyrekcji TRW Polska Sp. z o.o. w
Częstochowie  dotyczące  sporządzania  planów  urlopowych.
Zaproponowano  pierwszy  etap  wstępnego  planowania  urlopów  przez
pracowników w terminie do 15 marca, drugi końcowy etap w terminie do
15 czerwca danego roku kalendarzowego. Prezydium Komisji Zakładowej



NSZZ  „Solidarność”  nie  akceptuje  pierwszego  terminu,  wskazując
jednocześnie, że wstępne planowanie winno odbywać się do końca lutego
danego roku kalendarzowego.

3.  Członkowie  Prezydium  Komisji  Zakładowej  jeszcze  raz  wspólnie  z
Dyrekcją HR omówili  uwagi i spostrzeżenia uzyskiwane od pracowników
zakładu  pasów  bezpieczeństwa  w  sprawie  zaistniałych   zmian  w
harmonogramie pracy w miesiącu maju br.  Dyrekcja HR zapewnia,  że
sprawa ta jeszcze raz zostanie przekazana  Dyrekcję TRW SBS w celu
podjęcia ostatecznej decyzji. 
Dyrekcja  HR   stwierdza,  że  podczas  odbytych  spotkań  z  Osobami
Zaufania  w zakładzie  pasów bezpieczeństwa nie otrzymywała żadnych
zastrzeżeń co do podejmowanych zmian w harmonogramie pracy.

Na  tym  prowadzący Dyrektor HR  Andrzej Kozieł  spotkanie  zakończył.

Protokół sporządził:   Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk


