Zarządy Kół

INFO – SERWIS
Wrzesień 2017
(25/2017)

OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

Zakład nr 1 i 4

OM NSZZ „Solidarność’’ w Volkswagen Poznań posiada strukturę
dostosowaną do struktury Volkswagen Poznań. Swoich
przedstawicieli posiadają wszystkie działy produkcji oraz
administracji. Wybrani reprezentanci raz w miesiącu spotykają
się na zebraniu z kierownictwem poszczególnych działów, gdzie
są omawiane tematy zgłoszone przez pracowników.

W dniu 05.09.2017 r. odbyło się spotkanie cykliczne z przedstawicielami Logistyki oraz z Działem Personalnym.
Omówiono stan zamówień oraz sytuację produkcyjną samochodów CADDY, T-6 oraz Craftera i MAN, zwrócono
uwagę na brak przekazu oraz koordynacji wyjazdów pracowników w delegację do Niemiec. Poinformowano
również, że nie ma zgody Związku Zawodowego „Solidarność” na zmiany harmonogramów pracy w
odniesieniu do zmiany terminu inwentury w zakładach VWP, w dalszym ciągu jest brak uzgodnień dotyczących
korzystania przez pracowników z surowców wtórnych (wynoszenie z zakładu europalet, kartonów, folii itp.)
W dniu 14.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła Spawalni Zakładów 1 i 4, na którym omówiono
bieżącą sytuację produkcyjną, zmianę terminu inwentury oraz projekt harmonogramu pracy na rok 2018.
Przewodniczący P. Olbryś omówił sytuację po pierwszej rundzie negocjacji płacowych. Następnie w drugiej
części spotkania uczestniczył kierownik z działu spawalni K. Maciejonek oraz kierownik działu personalnego
E. Majewska-Tadej. Przedstawiciele Zarządu Koła zgłosili m. in. temat gorszej jakości rękawic Espuna w
Zakładzie nr 4, często uszkadzanych bram wjazdowych i przygotowania bram na okres zimowy. Następnie
zgłoszono problem niskiej jakości posiłków wydawanych z KaroBar na zmianie nocnej oraz zamykania punktu
bez podania wcześniejszej informacji do pracowników. Przedstawiciele Koła przekazali kierownictwu temat
zgłaszany przez Pracowników APT z Zakładu nr 4, dotyczący nieprzekazywania przez niektórych mistrzów
informacji o przedłużeniu lub nie kolejnej umowy o pracę. Ponadto zgłoszono problem z czujnikiem deszczu
przy klapach dymowych w obszarze 9,5 metra oraz poruszono kwestię powrotu do stoperów indywidualnych
wg odlewu i dofinansowania do okularów specjalistyczno-korekcyjnych.

W dniu 12.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła Lakierni. Przedstawiony został aktualny kalendarz
produkcyjny oraz bieżący stan zamówień na modele Caddy/T6. Na posiedzeniu omówiony został problem
rosnącego poziomu długotrwałych zwolnień lekarskich, które skutkują większym obłożeniem nakładu pracy
pozostałej części załogi. Rozmawiano o organizacji pracy na linii ZP5-a oraz o stanowisku obróbki dachów po
LACK-skanerze. Poruszono również temat tegorocznych negocjacji płacowych.
13.09.2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła Montażu. Głównymi tematami, które zostały przedstawione
były: kwestie produkcyjne, stan zamówień oraz omówienie z przedstawicielami harmonogramów pracy w
systemie 17 zmianowym w roku 2018 . W zebraniu uczestniczył Kierownik montażu Sebastian Rozenkowski,
który przedstawił plany oraz inwestycje w obszarze Montażu o których pracownicy będą informowani na
bieżąco. Omówiony został również stan osobowy i zatrudnienia w obszarze produkcji. W spotkaniu
uczestniczyła również Kierownik działu personalnego Sylwia Zwiernik i opiekun personalny Iwona Łuczak,
która przedstawiła stan personelu, fluktuacje oraz stan zdrowotności w Zakładach nr 1 i 4. Zostały również
omówione procedury w przypadku utraty zdolności do pracy przez pracownika.

Zakład nr 2

W dniach 12,19 i 26 września 2017 r. odbyły się spotkania Zarządów Kół Spawalni, Montażu i Lakierni
w Zakładzie nr 2 we Wrześni. Podczas posiedzenia Zarządu Koła Montażu obecni byli kierownicy Cezary Tadej i
Marcin Baszyński, a z działu personalnego Joanna Mańczak. Najważniejsze tematy jakie pojawiły się na
zebraniu to m.in.: rozbudowa całego parkingu, poruszono temat rozliczenia godzin pracy w trakcie podróży
służbowej oraz wywiewów w tunelu świetlnym. W posiedzeniu Zarządu Koła Spawalni uczestniczył kierownik
Marcin Kanturski. Na spotkaniu omówiono bieżącą sytuację w Zakładzie nr 2. Poruszono również temat
podestów na finiszu. W spotkaniu Zarządu Koła Lakierni obecni byli: Weronika Piotrowska z działu
personalnego oraz Adam Borówczak i Magdalena Gadalińska z działu BHP. Poruszono tematy dotyczące BHP w
obszarze lakierni oraz cyklicznych obchodów, omówiona była również kwestia stołówek i odzieży roboczej oraz
budowa dodatkowych wejść z parkingu na teren Zakładu.

Zakład nr 3
12 września br. odbyło się zebranie w Zakładzie nr 3 i było to wspólne posiedzenie Zarządów Kół Utrzymania
Ruchu, Głowic Cylindrycznych, Odlewów Ciśnieniowych oraz Logistyki, w którym również uczestniczyli wszyscy
kierownicy w/w obszarów. Główne tematy, które były omawiane to m. in.: całkowity remont instalacji
wodociągowej, dalszy etap naprawy nawierzchni drogi transportowej z hali nr 1 do hali nr 2, wymiana szyn w
namiocie magazynu rdzeni oraz problem bezpiecznego przewożenia dużych rdzenic. Dział BHP omówił również
kwestie pasów bezpieczeństwa podczas jazdy wózkami widłowymi.
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