Zápis z měsíční schůzky mezi TPCA a odborovými předsedy Lisovny
Téma:
Datum:

Pravidelné jednání (viz obsah)
26.2.2018

Účastníci:

Zástupci společnosti: R. Burda, J. Andres
Zástupci odborů: TPCA ASO Kolín – M. Soukup, I. Rezek
Zástupce výroby směny B – V. Příborská

Obsah jednání:
Bod

Předmět

Obsah

Závěr

Dále bylo diskutováno mezi zástupci zaměstnanců a vedením Lisovny:
1) Nedostatečná teplota na lisovně
- Zaměstnanci poukazují na to, že ventilace teplého vzduchu do
lisovny je funkční pouze u po stranách lisovny a nikoli ve střední
části, kde se zdržují zaměstnanci při práci.
Je možné toto prověřit a případně systémově upravit, aby na
lisovně bylo tepleji? → Podnět předán na oddělení Facility
2) Vypadávání jističů v kuchyňce lisovny z důvodu přetížení
- V kuchyňce se v čase přestávky současně zapojují až 4
mikrovlnky a do toho i rychlovarná konvice, při této kombinaci
jistič vypadává.
Existuje nějaké technické řešení, které by tomuto předešlo?
→ Podnět předán na oddělení Facility
3) Zima na dámských záchodech
- Na dámských záchodech stále nefunguje topení. Prosíme o
nápravu. → Podnět předán na oddělení Facility

1.

Pracovní
prostředí

4) Investice do odsávání u obou linek
- Byla schválena investice do odsávání obou linek, což bude mít
pozitivní vliv na pracovní prostředí. Jedná se o profesionální
projekt, který zajistí lepší vzduch na Lisovně
5) Zastřešení kuřárny a výstavba zádveří
- Bylo též schváleno exekutivou společnosti a nyní je projekt ve
fázi realizace. Odpovědné oddělení již má všechny potřebné
podklady k realizaci této výstavby.
6) Revize nošení helem na určitých místech lisovny:
- HS oddělení potvrdilo, že na úseku repairu není riziko úrazu.
- Nyní se diskutují na úrovni GL technické záležitosti typu
uskladnění helem a dodržování BOZP při opuštění místa.
- Dalším krokem je dotazník mezi zaměstnanci, který bude
součástí manažerských prezentací, kde budou mít zaměstnanci
možnost se k tomuto tématu vyjádřit. Poté bude vyhodnoceno a
bude finálně rozhodnuto, jak tuto věc dále řešit.
7) Dotazník k pracovním podmínkám Lisovny:
- Jak bylo zmíněno v bodě 6, dojde po manažerských prezentacích
k průzkumu mezi zaměstnanci. Součástí je i možnost
zaměstnanců se vyjádřit k dalším tématům, navrhnout oblasti ke
zlepšení pracovního prostředí a též i ke spokojenosti.
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O výsledcích
budou
zaměstnanci
průběžně
informováni

Obsah jednání:
Bod

Předmět

Obsah

Závěr

Zástupci zaměstnanců vznesli dotaz na o-konto:

2.

O-konto

1) Chybí letní varianta trička s dlouhým rukávem
(lisovna nemůže používat krátké tričko jako na montáži)
Je možné toto zvážit a přidat do o-konta pro Lisovnu?
2) Teplejší mikina pro zaměstnance Lisovny:
Opětovně otevřen dotaz na možnost přidání teplejší a kvalitnější
mikiny než jsou v současné nabídce.

Podnět předán
na oddělení
služeb
Zaměstnanci
budou
informováni

1) Je možné koupit digitální hodiny na kuchyňku?
Budou zjištěny možnosti rozpočtu a hodiny budou dokoupeny.
3.

Ostatní

2) Žebřiny z kuchyňky:
Kam zmizela konstrukce žebřin z kuchyňky?
Konstrukce se uschovala a hledá se pro ni využití v rámci
společnosti. Zodpovědná osoba pan Strnad nyní zjišťuje potřeby
ostatních pracovišť na ostatních oddělení.

Příští jednání: 29.3.2018
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Projednáno

