
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 10 sierpnia 2017 r. godz. 14.30 
- 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
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. Członkowie Prezydium Komisji Zakładowej wspólnie z Dyrekcją  omówili
i uzgodnili nowe zapisy porozumienia dotyczącego sporządzania  przez
pracowników produkcji zatrudnionych w zakładach ZF TRW Polska Sp. z
o.o.  w  Częstochowie  planów  urlopowych   na  dany  rok  kalendarzowy.
Uzgodnione  porozumienie  o  następującej  treści  będzie  obowiązywać  z
dniem 1 stycznia 2018 r.  

-  Plan  urlopów na  dany  rok  kalendarzowy  w  ZF  TRW  Sp.  z  o.  o.  w  Częstochowie
sporządza się w terminie do końca lutego. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod
uwagę  wnioski  pracowników  i  konieczność  zapewnienia  normalnego  toku  pracy.
Korektę planu urlopów na okres wakacyjny sporządza się w oparciu o dane pozyskane z
działu  sprzedaży.  Urlopy powinny  być udzielane zgodnie  z  planem urlopów, jednak
plan  ten  nie  stanowi  bezwzględnego  prawa  rozpoczęcia  urlopu  we  wskazanym
terminie.  Przesunięcie rozpoczęcia urlopu w myśl przepisów art. 164 Kodeksu Pracy
może nastąpić na wniosek pracodawcy jak i na wniosek pracownika.
2. Prezydium  zwróciło  się  z  prośbą   do  Dyrektora  HR  o  przekazanie

Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” następujących danych: 
-  ile osób pozyskano z  Agencji Pracy Tymczasowej na etat pracownika
produkcji  w  zakładzie  poduszek  powietrznych  i  zakładzie  pasów
bezpieczeństwa w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 1 sierpnia br.
- wykaz stawek zasadniczych brutto jakie otrzymali nowo przyjęci w tym
okresie pracownicy produkcji.



-  potwierdzenie  informacji,  czy  nowo  przyjęci  z  APT w  wymienionym
okresie  pracownicy  produkcji,   otrzymali  dodatkowe  nowe  aneksy  do
wcześniejszych umów o pracę lub nowe umowy o pracę z większą stawką
zasadniczą brutto niż przy ich pierwszych zawieranych umowach.  

Na  tym  prowadzący Dyrektor HR  Andrzej Kozieł  spotkanie  zakończył.

Protokół sporządził:   Przewodniczący KZ - Stanisław Kołodziejczyk.
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