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OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

Spotkanie z Pracownikami
Zakładu nr 2

W dniu 21 kwietnia 2017 r. odbyło się spotkanie
informacyjne dla pracowników Zakładu nr 2. Spotkanie
rozpoczął kierownik ds. personalnych Zakładu Crafter,
Marcin Jankowski, który przywitał wszystkich
pracowników. Następnie przewodniczący OM NSZZ
„Solidarność" w Volkswagen Poznań przedstawił
model
funkcjonowania
Związku
Zawodowego
„Solidarność”
w
strukturach
zakładowych,
ogólnopolskich oraz koncernowych, ponadto omówił
dwa elementy, które muszą być negocjowane przez
Związek Zawodowy: regulamin pracy oraz układ
zbiorowy VWP, w tym system wynagrodzeń,
przedstawiając poszczególne składniki tego systemu.
Dyrektor Zakładu nr 2, Ralf Nitzschke omówił historię
powstania fabryki oraz przedstawił nową strategię
Koncernu Volkswagen „Together 2025”. Kierownik
produkcji Zakładu we Wrześni, Frank Schemmel
omówił stan zamówień oraz opowiedział o aktualnych
wyzwaniach Zakładu nr 2, natomiast M. Jankowski
poruszył temat harmonogramu produkcji oraz przerwy
urlopowej. Spotkanie zakończyło się wspólnym
zdjęciem załogi.

Przypominamy, że każdy Członek Związku
ma możliwość zgłaszania swoich pytań
i problemów do Członków Zarządów Kół
danego działu. Problemy te zostaną
omówione i wyjaśniane podczas posiedzeń
Zarządów Kół, które odbywają się raz
w miesiącu w obecności kierownictwa oraz
przedstawiciela działu personalnego.

Dyżury

Dyżury przedstawicieli NSZZ „Solidarność”
oraz PZU w Volkswagen Poznań odbywają
się w:
- Zakładzie nr 3 - w czwartki, w godz.
od 13.30 do 14.30 w biurze Związku;
- Zakładzie nr 4 - w środy, w godz.
od 13.30 do 14.30, główna stołówka.
Biuro Związku w Zakładzie nr 1 obsługuje
interesantów w następujących godzinach:
- pon., śr., pt. w godz. 10.00-16.00;
- wt., czw. w godz. 08.00-16.00.
Jednocześnie informujemy, że od 8 maja
2017 roku dyżury w Zakładzie nr 2 we
Wrześni będą odbywały się dwa razy
w tygodniu:
- w poniedziałki i w piątki w godz. 11.0015.00.

Karta Profit Club
Przypominamy, że wszyscy Członkowie
NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań
są uprawnieni do korzystania z karty
rabatowej Profit Club. Karta jest wydawana
bezpłatnie i uprawnia do korzystania ze
zniżek w punktach handlowo-usługowych,
z
którymi
prowadzimy
współpracę.
Niezbędne informacje dotyczące zasad
działania programu znajdują się na stronie
www.profit-club.pl
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