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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 05.11.2017 r. odbyło się spotkanie cykliczne przedstawicieli Logistyki, w którym również brali udział kierownicy tego
działu. Kierownik Janusz Blinkiewicz poinformował, że opracowano rozwiązanie, które pozwoli pracownikom na kupno
poprodukcyjnych odpadów drewnianych oraz felg i opon odrzuconych przez produkcję z przyczyn jakościowych. O terminie
wejścia w życie nowych zasad przedstawiciele zostaną poinformowani na kolejnym zebraniu. Omówiono status prac nad
kalendarzem produkcyjnym 2018 r. oraz przedstawiono stanowisko związku dotyczące pokrycia dodatkowych 9 dni wolnych
w roku 2018. Zarząd Koła wyraził zaniepokojenie planami przejęcia obsługi Hali 13 przez firmę zewnętrzną. Kierownik
Janusz Blinkiewicz zapewnił, że jeżeli taka sytuacja nastąpi wszyscy pracownicy z obszaru zachowają miejsca pracy
i pozostaną w dziale Gospodarki Materiałowej.
13. 11. 2017 r. na posiedzeniu Zarządu Koła Spawalni Zakładów nr 1 i 4, przewodniczący Piotr Olbryś podziękował
wszystkim, którzy brali w dniu 12.11.2017 r. w akcji poparcia dla żądań „Solidarności”, która odbyła się przed Zakładem
Volkswagen Poznań. Następnie Robert Kopydłowski szczegółowo omówił harmonogram pracy na rok 2018, sytuację
produkcyjną oraz stan zamówień. W posiedzeniu uczestniczył kierownik spawalni Wojciech Woda, który odpowiadał na
pytania pracowników dotyczące planu produkcyjnego pod koniec roku 2017 oraz środków ochrony indywidualnej. Paweł
Sasin z działu BHP przedstawił prezentację dotyczącą używania indywidualnych ochronników słuchu wielokrotnego użytku
oraz odniósł się do używania okularów korekcyjno - ochronnych, które z perspektywy działu BHP nie spełniają wymogów
ochronnych. Na koniec kierownik działu personalnego Ewa Majewska - Tadej przedstawiła stan personelu, fluktuację oraz
stan zdrowotności w Zakładach nr 1 i 4.
15.11.2017 br. miało miejsce posiedzenie Zarządu Koła Montażu. Głównymi tematami, które zostały przedstawione były:
kwestie produkcyjne, stan zamówień oraz omówienie z przedstawicielami kalendarza i harmonogramów pracy w systemie
17 zmianowym w roku 2018. W zebraniu uczestniczył kierownik montażu Sebastian Rozenkowski, który przekazał
informację o realizacji liczby przeszeregowań do końca roku 2017. Zostały również omówione inwestycje, które będą
przeprowadzone w związku z projektem Caddy 5 w obszarze montażu na rok 2018. W spotkaniu uczestniczyła również
kierownik działu personalnego Sylwia Zwiernik która przedstawiła stan personelu, fluktuacje oraz stan zdrowotności w
Zakładach nr 1 i 4.
16.11.2017 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła Lakierni, przedstawicielom został zaprezentowany kalendarz produkcyjny
do końca roku oraz na rok 2018. Kierownik działu personalnego przedstawił bieżący stan zdrowotności, oraz fluktuację
pracowników. Kierownik lakierni omówił aktualny stan przeszeregowań na lakierni, następnie wyjaśnił jak biegną prace
związane z Lak-skanerem. Wywiązała się również duża dyskusja w temacie błędu typu A, który pojawił się na audycie.
Kierownik zaapelował do przedstawicieli o porządek i dyscyplinę na stanowiskach pracy, gdyż może się to później
przekładać na wytwarzaną w lakierni jakość. Zaprezentowano również projekt harmonogramu pracy na rok 2018, który cały
czas jest w trakcie przygotowań i konsultacji.

Zakład nr 2
W dniach 14, 21 i 28 listopada 2017 r. odbyły się spotkania Zarządów Kół Spawalni, Montażu i Lakierni
w Zakładzie nr 2 we Wrześni. Na Zarządzie Koła Spawalni obecni byli przedstawiciele działu BHP Anna Sobocińska i Anna
Kaczmarek oraz doradca działu personalnego Iwona Ślusarek. Podczas zebrania poruszano problemy dotyczące głównie BHP
m.in.: nawiewu powietrza, wózków do części oraz nowego podestu, który zlikwiduje problem wnoszenia po schodach.
Ponadto omówiono temat dni odróbkowych na Zakładzie nr 2 oraz kontroli zwolnień lekarskich. Podczas Zarządu Koła
Montażu obecny był kierownik montażu Cezary Tadej, kierownik Marek Matkowski oraz kierownik działu personalnego
Małgorzata Kucz-Wieczorek. Główne tematy jakie pojawiły się na zebraniu to: sytuacja produkcyjna, kalendarz pracy na rok
2018, nowy portal pracowniczy. Ponadto poruszono temat mechanizmu podwyżek automatycznych dla pracowników
z MAN, podnośników kolumnowych oraz kokpitów, gdzie trwają prace nad poprawą ergonomii (optymalizacja
manipulatorów). W spotkaniu Zarządu Koła lakierni obecni byli: kierownik lakierni Robert Pleśnierowicz, kierownik działu
personalnego Patryk Kaiser, przedstawiciel BHP Adam Borowczak oraz doradca personalny Weronika Piotrowska. Podczas
spotkania poruszono tematy dotyczące: sytuacji produkcyjnej, kalendarza pracy na rok 2018 r, doposażenie stołówek
w mikrofale i warniki. Dodatkowo rozmawiano o Balanserach na szlifie KTL oraz krat na HRK, które mają zabezpieczać
pracowników przed poślizgiem.

Zakład nr 3

14 listopada br. odbyło się zebranie w Zakładzie nr 3 i było to kolejne 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.: poprawa wentylacji na COLD-BOX oraz wytapialni, remont
wózków półkowych do transportu rdzeni, przebudowa świetlików na hali nr 2 (poprawa warunków oświetleniowych),
wykonanie ramy do rdzenic na Lempe 13, 14 ,15 oraz poprawa transportu rdzeni. Ponadto przedstawiono i omówiono
propozycje harmonogramów na rok 2018 oraz temat kolejnego etapu remontu dachu na hali nr 2 oraz wymiany okien.
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