
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 15 grudnia 2017 r.  o godz.  13.00 -  Zespół   Negocjacyjny
Komisji  Zakładowej  NSZZ „Solidarność”  oraz  Dyrekcja  ZF  TRW  Polska
Sp. z o.o. w Częstochowie. 

Uczestnicy spotkania:
Nazwisko Pełniona funkcja
Andrzej Kozieł Dyrektor HR
Krzysztof Szwedkowicz Dyrektor SBS / Członek Zarządu
Artur Ogiński Dyrektor IRS
Marek Lipniewski Dyrektor ds. Operacyjnych  IRS
Stanisław Kołodziejczyk Przewodniczący Komisji Zakładowej
Marek Kubiczek Zastępca przewodniczącego
Andrzej Bala Sekretarz  Komisji Zakładowej

Spotkanie  otworzył  i prowadził  - Dyrektor HR Andrzej Kozieł

1.Omówiono  zakładane plany produkcyjne dla zakładu poduszek powietrznych
i zakładu pasów bezpieczeństwa na miesiąc grudzień br. i styczeń 2018 r. Na
obu  zakładach  dla  zdecydowanej  większości  grupy  pracowników  ostatnim
dniem  pracy  jest  22  grudnia.  W  zakładzie  poduszek  powietrznych  istnieje
możliwość pracy między Świętem Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem dla
pracowników linii produkcyjnej PQ 12 oraz zagrożona jest taką pracą jedna z
linii  produkcyjnej  na  hali  X  w  BU-3.  W  zakładzie  pasów  bezpieczeństwa
ostatnim  dniem  pracy  w  tym  roku  jest  22  grudnia,  jednak  zaplanowany
wcześniej 2 stycznia 2018 r. jako dzień wolny, za odbiór Święta Trzech Króli
będzie  dla  niektórych  linii  produkcyjnych  dniem  pracującym  w  godzinach
nadliczbowych.
Na  obu zakładach zaplanowano dla  pracowników poczęstunek  wigilijny  -  w
zakładzie  pasów  w  dniu  18  grudnia,  a  w  zakładzie  poduszek  na  dzień  20
grudnia. W tej sprawie  przedstawiciele Komisji Zakładowej poprosili Dyrekcję,
by  w przyszłości  organizowane  poczęstunki  wigilijne  dla  pracowników były
wcześniej, tak by mogła skorzystać z tego jak największa ilość załogi. Dyrekcja
pasów bezpieczeństwa poinformowała, że wszystkim pracownikom którym nie
zostało  naliczone  i  wypłacone  wynagrodzenie  za  przepracowane  godziny
nadliczbowe w miesiącu listopadzie zostanie im wyrównane w nadchodzącym
51  tygodniu  br.  Ponadto  zgodnie  z  przyjętymi  standardami   w  grupie  ZF
prawdopodobnie  następne  podwyżki  wynagrodzeń,  od  2019  r.  będą
obowiązywać z dniem 1 stycznia każdego roku.



Dyrekcja  zakładu  poduszek  powietrznych  poinformowała  o  możliwości
udzielenia urlopu bezpłatnego dla pracowników w okresie od 18 do 31 grudnia
br. bez potrącenia za ten okres premii frekwencyjnej.
  
2. Dyrekcja  podtrzymuje  wcześniejszą  propozycję  wzrostu  budżetu
wynagrodzeń dla pracowników produkcji o kwotę bazową w wysokości 150 zł
brutto  do  stawki  zasadniczej  oraz  dodatkowo  proponuje  wzrost  premii
frekwencyjnej  o  15%   do  230  zł,  deklarując  jednocześnie  rozpatrzenie
niektórych  dodatkowych  propozycji  Komisji  Zakładowej,  m.in.  wyrównanie
stawki  zasadniczej  dla  pracowników produkcji   którzy  zostali  zatrudnieni  w
zakładach  TRW  w  Częstochowie  do  2008  roku  (włącznie)  do  uzgodnionej
wcześniej przez obie strony wysokości.
        Komisja  Zakładowa  NSZZ „Solidarność” nie  zaakceptowała
przedstawionej  propozycji Dyrekcji  informując  jednocześnie,  że  podtrzymuje
swoje wcześniejsze żądania wzrostu wynagrodzeń, które zostały przedstawione
pracodawcy w dniu 16 sierpnia i 14 listopada br. Proponowany przez Dyrekcję
wskaźnik  wzrostu  wynagrodzeń  jest  nie  do  przyjęcia.  Zdaniem  zespołu
negocjacyjnego  NSZZ „Solidarność”  proponowany  przez  Dyrekcję  wskaźnik
podwyżki  jest  zbyt  niski  do  oczekiwań  pracowników  i  bardzo  daleko
odbiegający od wzrostu wynagrodzeń,  które nastąpiły  w zakładach ZF TRW
Bielsko-Biała i ZF TRW Czechowice-Dziedzice. 
 Dyrekcja  ponownie  oświadczyła,  że  propozycje  Komisji  Zakładowej
przedstawi swoim przełożonym. Niektóre propozycje Komisji Zakładowej zo-
staną  ponownie rozpatrzone przez Dyrekcję i na najbliższym planowanym spo-
tkaniu zostaną przedstawione. 

Na  zakończenie  spotkania     przedstawiciele     Komisji  Zakładowej
ponownie  poinformowali   Dyrekcję  ZF  TRW  Polska  Sp.  z  o.o.  w
Częstochowie, że oczekuje    spełnienia żądań płacowych. W przypadku braku
zawarcia porozumienia podwyżkowego do dnia 16 stycznia 2018 roku wejdzie
w spór zbiorowy z pracodawcą.

Przed  wejściem  w  spór  zbiorowy  Dyrekcja  poprosiła  o  dodatkowe
spotkanie.  Z  uwagi  na  wcześniejszy  planowany  urlop  Dyrektora  HR  strona
związkowa zgodziła się na dodatkowe takie spotkanie, które  zaplanowano  na
dzień 16 stycznia 2018 roku.

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


