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grudzień 2010 (11)
OM NSZZ ‘’Solidarność‘’
w Volkswagen Poznań

13 grudnia br. obchodzić będziemy 29 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Zapraszamy Was do wzięcia udziału w poznańskich
uroczystościach:
Urząd Wojewódzki, hol główny, godz.16.00
- otwarcie wystawy "Twarze Solidarności"
- promocja wydawnictw IPN
Kościół oo. Dominikanów, godz. 17.00
- Msza św.
- po mszy św. złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary stanu wojennego
Plac Adama Mickiewicza, ok. godz. 18.00
- składanie kwiatów pod Pomnikiem
Poznańskiego Czerwca '56
- zapalenie zniczy NZS - 13 grudnia 1981r.
Pamiętamy
Redakcja

Trudna sytuacja produkcyjna
w 2011 roku

Na początku grudnia br. gościliśmy w naszej fabryce szefa oraz
sekretarza niemieckiego związku zawodowego IG Metall w Wolfsburgu
- Franka Patta i Flavio Benites. Frank Patta jest przewodniczącym
okręgu IG Metal Wolfsburg zrzeszającego 71 tys. pracowników oraz
członkiem komisji taryfowej, która prowadzi rozmowy negocjacyjne z
Zarządem Volkswagen AG.
2 grudnia br. odbyło się posiedzenie Komisji OM NSZZ „Solidarność”,
w którym udział wzięli przedstawiciele IG Metall Wolfsburg oraz
Zarządu Volkswagen Poznań. Frank Patta przedstawił po krótce sytuację społeczną i ekonomiczną w Niemczech, funkcjonowanie związku
zawodowego, a także zadeklarował wsparcie działań naszego Związku
przez IG Metall.

Wybory do Rady Pracowniczej Porsche SE
29 listopada br. w Stuttgarcie miało miejsce ukonstytuowanie się Rady
Pracowniczej Spółki Europejskiej Porsche, w skład której wchodzi 20
przedstawicieli Spółki Porsche i 20 przedstawicieli Koncernu Volkswagen. Przewodniczącym Rady Pracowniczej Porsche SE został
Przewodniczący Rady Zakładowej Koncernu Volkswagen Bernd
Osterloh (foto: w środku), a jego zastępcą mianowano Przewodniczącego Rady Zakładowej Porsche AG Uwe Hücka (foto: po prawej).
Polska posiada 1 miejsce w Radzie Pracowniczej Porsche SE, dlatego
też 23 listopada br. spośród 5 Zakładów (Volkswagen Poznań,
Volkswagen Motor Polska, Scania, Sitech oraz
Volkswagen Bank) na
polskiego reprezentanta
wybrano przewodniczącego naszego Związku
Piotra Olbrysia, natomiast na członka zastępczego
przewodniczącego związku zawodowego w Volkswagen
Motor Polska Dariusza
Dąbrowskiego.
*Volkswagen Nutzfahrzeuge - Marka Samochodów Użytkowych

3 grudnia br. odbyło się nadzwyczajne
posiedzenie Komisji OM NSZZ „Solidarność”,
które dotyczyło sytuacji produkcyjnej w roku
2011. Uczestniczył w nim po raz pierwszy
w historii naszej Organizacji Członek Zarządu
Marki Volkswagen NFZ* Jens Ocksen, który
wraz z Zarządem Volkswagen Poznań przedstawił prognozy na rok 2011. Wynika z nich, że
możemy nie otrzymać ok. 28 tys. silników do
budowy samochodów, co skutkować będzie
obniżeniem wolumenu produkcyjnego. Szansą
na ograniczenie negatywnych skutków tego
spadku może okazać się pozyskanie części
produkcji Volkswagena T5 z Hanoweru.
Decyzja o dodatkowej produkcji T5 zapadnie
na posiedzeniu Rady Nadzorczej naszej Spółki
w czwartek 9 grudnia br.
Podczas posiedzenia Komisji przedstawiono
dwa warianty rozwiązania problemu produkcyjnego. Pierwszy wariant wiąże się ze zmniejszeniem dziennej produkcji, a tym samym
zwolnieniem blisko 440 Pracowników, również
tych objętych umową o pracę z Volkswagen
Poznań. Drugi natomiast zakłada ustanowienie
wolnych dni i uelastycznienie czasu pracy przy
jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego
zatrudnienia, a pozyskanie dodatkowej produkcji T5 z Hanoweru może spowodować dodatkowe zatrudnienie.
Aktualnie Związek Zawodowy podjął rozmowy
w tych tematach. Naszym celem jest zastosowanie takich rozwiązań, aby były one jak
najmniej bolesne dla Załogi VWP, a nawet na
korzystniejszych zasadach niż te zapisane
w Kodeksie pracy.
Paczki świąteczne
Od 6 grudnia br. rozpoczęliśmy
wydawanie paczek świątecznych
dla Członków naszego Związku.
Harmonogram wydawania paczek:
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- poniedziałek
- wtorek
Montaż - środa
Spawalnia - czwartek
Lakiernia oraz Administracja - piątek

Szczegóły na tablicach informacyjnych.

