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OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

Spotkanie z pracownikami
Zakładów nr 1 i 4
W dniu 13 marca 2018 r. odbyło się spotkanie
informacyjne dla pracowników Zakładów nr 1 i 4.
Spotkanie
rozpoczęła
kierownik
Centrum
Personalnego Ewa Golik, która przywitała wszystkich
zgromadzonych
i
przedstawiła
harmonogram
spotkania. Przewodniczący NSZZ „Solidarność"
w Volkswagen Poznań Piotr Olbryś poruszył m.in.
temat: umów pracowników zatrudnionych przez
Agencję Pracy Tymczasowej w VWP, leasingu oraz
projektu zmian w Kodeksie Pracy. Dodatkowo
przewodniczący odniósł się do nadania nazw ulic
wewnątrzzakładowych ulicami „Solidarności”. Dyrektor
Zakładów Budowy Samochodów Dietmar Mnich w
swoim wystąpieniu omówił temat związany z
rozbudową Zakładów nr 1 i 4, przebudów na liniach
produkcyjnych w okresie przerwy urlopowej w lipcu i
sierpniu, zwiększenia wolumenu produkcyjnego w
drugiej połowie roku oraz integracji pracowników
podczas trwania projektu Caddy 5. Ponadto przedstawił
wdrażanie nowego projektu, jakim jest pilotażowy
program
wypożyczenia
samochodów
przez
pracowników oraz omówił pokrótce planowane
obchody jubileuszu 25 - lecia Volkswagena Poznań.
Spotkanie zakończył dyrektor Produkcji Samochodów
Volkswagen Poznań Jarosław Kurosz, który
zaprezentował specjalną wersję Caddy 4 z okazji
25 - lecia istnienia naszej firmy.

Spotkanie z pracownikami
Zakładu nr 3
Dnia 14 marca 2018 r. odbyło się spotkanie
informacyjne z pracownikami w Zakładzie
nr 3. Zgromadzonych przywitał Dyrektor
Zakładu dr Thomas Kreuzinger – Janik
oraz przedstawiciel NSZZ „Solidarność” w
Volkswagen Poznań Zbyszek Jarecki.
Główne tematy, które przedstawiono
w trakcie spotkania to: digitalizacja w
Zakładzie nr 3, wolumen produkcyjny w
2018 roku oraz nowe produkty związane z
elektryfikacją
samochodów.
Ponadto
omówiono postój w Odlewni w 30 tygodniu,
w którym będą realizowane prace
serwisowo – naprawcze. Przewodniczący
NSZZ „Solidarność" Piotr Olbryś omówił
sytuacje pracowników zatrudnionych przez
APT w VWP, „Konta Plus” dot. nadgodzin,
leasingu i programu „Przywilej Korzyści”
dla pracowników Volkswagen Poznań oraz
projekt zmian w Kodeksie Pracy.
Spotkanie zakończyło się przekazaniem
informacji o zbiórce na rzecz pracownika
Odlewni poszkodowanego w wyniku
wybuchu gazu.

Posiedzenie Komisji
Międzyzakładowej
W dniu 15 marca 2018 r. w Zakładzie nr 1
odbyło się ostatnie w tej kadencji
posiedzenie Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” w Volkswagen
Poznań. Tematy, które były poruszane to:
budżet za rok 2017 i plan budżetu
na rok 2018, wyniki z I etapu wyborów
oraz omówiono program wyborczy na
kadencję 2018 – 2022.
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