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OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

Spotkanie z Pracownikami
Zakładów nr 1 i 4

W dniu 5 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie
informacyjne dla pracowników Zakładów nr 1 i 4.
Spotkanie rozpoczęła kierownik ds. personalnych
Zakładów nr 1 i 4 Nassia Zdravkowa, która przywitała
wszystkich
zgromadzonych
i
przedstawiła
harmonogram spotkania. Przewodniczący NSZZ
„Solidarność" w VWP Piotr Olbryś, skomentował
bieżącą sytuację produkcyjną w Zakładach Budowy
Samochodów oraz odniósł się do konieczności
pozyskania nowych modeli dla Volkswagen Poznań.
Dyrektor Zakładów Budowy Samochodów Dietmar
Mnich w swoim wystąpieniu poruszył temat związany
z przyszłością Zakładu i możliwością produkcji modelu
Caddy 5. Ponadto przedstawił aktualną sytuację
produkcyjną oraz poinformował o zagrożeniach na
poszczególnych rynkach zbytu samochodów Caddy 4
oraz Transportera T6. Poruszył również temat
harmonogramów czasu pracy, jakości wytwarzanych
samochodów oraz przedstawił założenia dot. budowy
nowej spawalni przy ul. Smołdzinowskiej wraz
z przebudową parkingów. Spotkanie zakończyło się
pytaniami od pracowników skierowanymi do
kierownictwa i przedstawicieli załogi.

Międzyzakładowe Zebranie
Delegatów
W dniu 8 kwietnia br. w Zakładzie nr 2
odbyło się Międzyzakładowe Zebranie
Delegatów
OM
NSZZ
„Solidarność”
w Volkswagen Poznań. Przewodniczący
Piotr
Olbryś
przedstawił
roczne
sprawozdanie z działalności Związku.
W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Zakładu
Crafter Ralf Nitzschke, który omówił m.in.
sytuację
produkcyjną
i
personalną
w Zakładzie nr 2. Zakładowy Inspektor
Pracy Mirosław Balcerek omówił działalność
SIP, a sprawozdanie z działalności Komisji
Rewizyjnej
zaprezentowała
Mariola
Antczak.

Wizyta Przewodniczącego
NSZZ „ Solidarność”
Piotra Dudy
W dniu 3 kwietnia br. w Zakładzie nr 1
odbyła się wizyta Przewodniczącego NSZZ
„Solidarność”
Piotra
Dudy.
Wizyta
rozpoczęła się spotkaniem z Zarządem
Volkswagen
Poznań,
a
następnie
zwiedzaniem hali montażowej Zakładu
nr 1, gdzie zostały zaprezentowane
nowoczesne rozwiązania technologiczne.
Przewodniczący
zakończył
wizytę
spotkaniem z Międzyzakładową Komisją
Młodych w Volkswagen Poznań, gdzie
omówiono sytuację ludzi młodych na rynku
pracy. Przewodniczący odniósł się do zmian
legislacyjnych w Kodeksie Pracy, które
dotyczą kwestii zawierania umów z Agencją
Pracy Tymczasowej.
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