
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 2. czerwca 2017 r. godz. 9.45 
- Dyrekcja ZF TRW Polska Sp. z o.o. w Częstochowie,
- Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”

Lista uczestników

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

Zebranie  otworzył   Dyrektor HR  - Andrzej Kozieł

Omówione zagadnienia:

1. Dyrektor  Operacyjny  zakładu  poduszek  powietrznych  przedstawił
informację  o konieczności  zmiany  w okresie  od  dnia 1.06.  do dnia  5.
czerwca  br.  harmonogramu  pracy  dla  pracowników  zatrudnionych  na
dwóch liniach produkcyjnych Forda w obszarze BU-3 i BU-4.
Zmiana  ta  jest  spowodowana   opóźnieniem   wdrożenia  projektu  do
produkcji. Dyrektor Operacyjny zakładu poduszek powietrznych zapewnił,
że sytuacja ta jest wyjątkowa, nie wykonanie planów produkcyjnych na
niniejszych  liniach  w  tym  terminie  może  skutkować  dużymi  karami
finansowymi  dla  zakładu.  W związku  z  zaproponowanym na spotkaniu
przez  Dyrektora  Operacyjnego  zakładu  poduszek  powietrznych
koniecznością zmiany harmonogramu czasu pracy w okresie  od dnia 3.
czerwca do dnia 5 czerwca br. dla pracowników produkcji na linii Ford
3704 w BU-3 i  linii  szycia  Forda 277005 BU-4 w celu  zrealizowania
planów  produkcyjnych,  Prezydium  Komisji  Zakładowej  NSZZ
„Solidarność”  stanowczo  sprzeciwia  się  tego  rodzaju  praktykom  i
zmianom  harmonogramu  bez  wcześniejszych  ustaleń  i  uzgodnień  ze
stroną społeczną,  które  wiążą  obie  strony. Prezydium pragnie  zwrócić
także uwagę na następujące kwestie:
-  Pracodawca  powinien  organizować  swoją  działalność  gospodarczą,
biorąc  pod  uwagę  wszystkie  aspekty,  w  tym  poprawę  działań
logistycznych, które od dłuższego czasu stanowią przeszkodę w realizacji
na bieżąco celów produkcyjnych, o czym Prezydium Komisji Zakładowej
informowało Dyrekcję od dłuższego czasu,



- zgodnie z obowiązującym Regulaminem Pracy w ZF TRW Polska Sp. z
o.o.  w   Częstochowie, praca wykonywana jest od poniedziałku do piątku,
a  dniem  wolnym  od  pracy  w  związku  z  pięciodniowym  przeciętnie
tygodniem pracy jest sobota,
- zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu Pracy pracownik ma prawo
do  co  najmniej  11  godzin  nieprzerwanego  odpoczynku  na  dobę  i  35
godzin nieprzerwanego odpoczynku w tygodniu,
- wg obowiązującego porozumienia Pracodawca, winien  przed zmianą
harmonogramu  uzgodnić  go  ze  stroną  społeczną   i  powiadomić
pracownika  o zmianie rozkładu czasu pracy nie później niż dwie doby
przed jego wprowadzeniem,
-  pracownik  zobowiązany  jest  do  świadczenia  pracy  w  godzinach
nadliczbowych, jednak praca w godzinach nadliczbowych nie może być
wykorzystywana  przez  Pracodawcę  jako  stała  organizacja  pracy,  co
obecnie  jest  zauważalne  i  realizowane  w  zakładzie  poduszek
powietrznych,
Prezydium Komisji Zakładowej  NSZZ „Solidarność” nie wyraża  żadnej
zgody  na  jakiekolwiek  formy  nadużywania  pracy  w  godzinach
nadliczbowych dla pracowników produkcji w zakładach  TRW Polska sp.
z o.o. w Częstochowie poprzez niezgodnie z obowiązującymi przepisami
Regulaminu  Pracy  zmiany  harmonogramów  czasu  pracy  na
poszczególnych  linii  produkcyjnych.  Jednocześnie  mając  na  uwadze
dalszy  rozwój  zakładu,  zobowiązano  Dyrekcję  do  przeprowadzenia
spotkań z pracownikami produkcji, których dotyczy zmiana czasu pracy w
wymienionym  okresie  i  przedstawienia  im  propozycji  dodatkowych
gratyfikacji  finansowych do wynagrodzenia  za przepracowaną sobotę i
niedzielę.  W  przypadku  dobrowolnego  zaakceptowania  przez
pracowników  produkcji  przedstawionej  propozycji  ze  strony  Dyrekcji,
Prezydium Komisji Zakładowej  nie będzie widziało przeciwwskazań do
zmiany harmonogramu czasu pracy w okresie  od dnia 3. czerwca do dnia
5 czerwca br. dla pracowników produkcji na linii Ford 3704 w BU-3 i
linii  szycia  Forda  277005  BU-4  w  celu  zrealizowania  planów
produkcyjnych.

2. Członkowie  Prezydium Komisji  Zakładowej wspólnie z  Dyrektorem HR
omówili   sprawy  dotyczące  udzielania  urlopów  dla  pracowników
produkcji  w  okresie  wzmożonych  planów  produkcyjnych.  W  celu
wyjaśnienia wszystkich uwag i spostrzeżeń strony związkowej w niniejszej
sprawie,  Dyrektor HR zaproponował odbycie oddzielnego spotkania. 

Na  tym  prowadzący Dyrektor HR  Andrzej Kozieł  spotkanie  zakończył.
Protokół sporządził:   Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk


