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Posiedzenia Zarządów Kół

W lutym br. odbyły się posiedzenia Zarządów Kół
Spawalni, Lakierni, Montażu oraz Zapewnienia
Jakości Zakładów nr 1 i 4. Podczas Zarządu Koła
Montażu i Zapewnienia Jakości omawiano tematy
związane z jakością produktów, pracą jednostki QRK
oraz omawiano bieżący stan zamówień na samochody
Caddy/T6. Z kolei w trakcie posiedzeń Zarządu Koła
Spawalni oraz Lakierni poruszono również aktualny
stan zamówień oraz przekazano przedstawicielom
informacje, jakie są możliwe rozwiązania w przypadku
odwoływania kolejnych zmian dodatkowych.
W posiedzeniach uczestniczyli również kierownicy
poszczególnych
działów
personalnych
oraz
fachowych, m.in. Marcin Żynda, Karol Kaczmarowski,
Maciej Habczyk, Ewa Majewska-Tadej, Bartłomiej
Szymański, Ewa Golik.
W dniu 14 lutego 2017 r. odbyło się posiedzenie
Zarządu Koła Spawalni w Zakładzie nr 2. Podczas
zebrania omówiono tematy związane z poprawą
ergonomii pracy na linii finiszu (poprawki), wentylacji
szatni na przełomie zmian, zakupem rowerów w dziale
spawalni oraz omówiono niejasności jakie pojawiły się
w regulaminie BHP. W zebraniu udział wziął kierownik
spawalni
Marcin
Kanturski,
kierownik
działu
personalnego Patryk Kaiser oraz przedstawiciel działu
BHP Anna Sobocińska odpowiedzialna za obszar
spawalni.

Czat z Piotrem Olbrysiem
15 lutego 2017 roku odbył się czat na
portalu Group Connect z przewodniczącym
OM NSZZ „Solidarność” w Volkswagen
Poznań, Piotrem Olbrysiem. Pracownicy
Volkswagen Poznań mieli możliwość
porozmawiania z przewodniczącym i
poruszenia wielu tematów, które nurtują
pracowników. Główne pytania, które
pojawiły na czacie to m.in.: dzień wolny od
pracy w Wielki Piątek, termin rozpoczęcia
negocjacji płacowych, problem swobodnego
wejścia i wyjścia podczas przełomu zmian
oraz wjazdu i wyjazdu z parkingu w tym
czasie,
temat
nowego
leasingu
pracowniczego,
termin
wyborów
w
„Solidarności”, karnetów Ok System.
Ponadto pojawiło się pytanie dotyczące
systemu czasu pracy w Volkswagen
Poznań oraz plan rozbudowy Zakładu nr 2.
Wszystkie osoby, którym nie udało się
zadać
pytania
z
przyczyn
technicznych, zapraszamy do przesłania
maila
przewodniczącemu
na
adres
piotr.olbrys@vw-poznan.pl.

Rozliczenia PIT
Informujemy
Członków
Związku
o możliwości rozliczenia rocznych zeznań
podatkowych PIT za rok 2016.
Szczegóły dotyczące godzin i miejsca
osoby dyżurującej znajdują się na tablicach
związkowych oraz na stronie internetowej
www. solidarnoscvwp.pl.
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