INFO - SERWIS
marzec 2013 (61)
OM NSZZ ‘’Solidarność‘’
w Volkswagen Poznań

Akcja zbierania podpisów
Zakończyliśmy akcję zbierania podpisów
w Volkswagen Poznań, której celem było poparcie
inicjatywy zawieszenia pakietu klimatycznoenergetycznego Unii Europejskiej. Zebraliśmy
blisko 1 300 podpisów.
Wszystkim tym, którzy złożyli swój podpis
w ramach poparcia inicjatywy serdecznie
dziękujemy!

Benefit System, operator kart Multisport, poinformował o konieczności
wprowadzenia znacznych podwyżek cen kart dla Pracowników
Volkswagen Poznań. W związku z tym OM NSZZ „Solidarność”
podjęła rozmowy z przedstawicielami firmy OKSystem, w wyniku
których stworzona została korzystna oferta na usługi z zakresu sportu,
rekreacji, czy też rehabilitacji. Dodatkowo, Członkowie Związku,
podobnie jak w przypadku korzystania z wcześniejszego programu,
mogą nabyć Multikarnety OK na atrakcyjniejszych warunkach.
Informacje dotyczące nowej oferty dostępne będą na związkowych
tablicach
i nf or m a c y j n y c h
or a z
s t r o ni e
i nt e r n et o w ej
www.solidarnoscvwp.pl (zakładka Inne → OKSystem), natomiast
zakres świadczeń w poszczególnych obiektach dostępny jest na
stronie internetowej www.oksystem.pl

Komisja BHP
27 lutego 2013 roku odbyło się posiedzenie Komisji
BHP w Volkswagen Poznań, w której uczestniczyli
przedstawiciele Pracodawcy oraz Związku
Zawodowego. Podczas spotkania przedstawiono
m. in. analizę wypadkową za 2012 rok, zdrowotności Pracowników VWP oraz zwolnień lekarskich.
Poruszono także bieżące tematy z zakresu
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz główne cele
na rok 2013.

Informujemy również, iż kwiecień 2013 roku jest ostatnim miesiącem
funkcjonowania programu MULTISPORT.

Na wniosek pracowników z Odlewni
Nasze fundusze
w czołówce
Na początku marca 2013 roku
odbyło się spotkanie podsumowujące funkcjonowanie
w Volkswagen Poznań Pracowniczego Programu Emerytalnego obsługiwanego przez TFI
PZU. Pomimo wielu zawirowań
rynkowych zarządzający funduszami osiągnął bardzo dobre wyniki inwestycyjne i zwiększył powierzone oszczędności emerytalne Pracowników Volkswagen Poznań.
Według raportu przygotowanego przez specjalistów z branżowego
portalu Analizy Online, w 2012r. fundusz PZU Zrównoważony zajął
pierwsze miejsce w swojej klasie pod względem osiągniętej stopy
zwrotu. Zyskał on dla swoich uczestników aż +24,5%. Również pozostałe produkty TFI PZU znalazły się w czołówce rankingu. Od początku funkcjonowania PPE w Volkswagen Poznań do programu przystąpiło blisko 89% uprawnionych Pracowników.

1. Związek złożył wiosek o rotowanie Pracowników
pracujących przy piaskowaniu głowic w Hali 2
w trakcie zmiany, tak, aby zminimalizować występujące obciążenia związane z tą czynnością.
2. Związek wniósł o zakup specjalnych krzeseł
w Dziale Wytapialni.
3. Po zgłoszeniu problemu związanego z oświetleniem w Dziale Cold-Box jest ono modernizowane.
4. Zgłoszono zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa wykonywanej pracy w centrum obróbki głowic
przy Rundtischu nr 6. Po interwencji Związku
Zawodowego otrzymano zapewnienie, że problem
zostanie rozwiązany.
5. Wymieniono wadliwie działający warnik na
stołówce odlewania ciśnieniowego.
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