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W dniach 19 – 21 czerwca 2013 roku odbyło się
Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji
Przemysłu Motoryzacyjnego oraz Kongres Sekretariatu Metalowców. Podczas obrad omawiane były
bieżące działania Związku Zawodowego, sytuacja
w przemyśle metalowym oraz branży motoryzacyjnej. Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr
Duda komentując aktualną sytuację w Polsce podkreślił m. in., iż NSZZ „Solidarność” nie popiera
żadnej partii politycznej. Natomiast Krajowa Sekcja
przyjęła stanowisko w sprawie elastycznego czasu
pracy, które jest zbieżne z stanowiskiem
Międzyzakładowego Zebrania Delegatów NSZZ
„Solidarność” w VWP.

Wielkopolski Dzień Protestu

Spotkanie z Załogą
25 czerwca 2013 roku odbyło się spotkanie informacyjne z Załogą
w Zakładach nr 1 i 4. W swoim wystąpieniu Prezes Volkswagen
Poznań odniósł się m. in. do bieżącej sytuacji produkcyjnej, przedstawił nową strategię Koncernu VW „Change 2023” oraz poinformował
o planowanych Mistrzostwach Jakościowych. Jednym z tematów wystąpienia był również tegoroczny Barometr Nastrojów, w którym udział
wzięło aż 99% Załogi.
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w VWP odniósł się natomiast
do bieżących działań Związku Zawodowego, przedstawił kolejne kroki
w ramach wdrażania Karty Stosunków Pracy w VWP, a także poruszył
kwestie zmian w Regulaminie pracy w zakresie rejestracji czasu pracy
oraz corocznych ocen pracowniczych. Związek Zawodowy złożył także
postulat, aby ustanowić dzień bez samochodu służbowego.
Zaraz po spotkaniu dokonano uzgodnień z Zarządem, iż będzie
to dzień 10 lipca.
Na zaproszenie „Solidarności” w spotkaniu wziął udział Jarosław
Lange Przewodniczący Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ
„Solidarność”. W swoim wystąpieniu podkreślił wartość wspólnej
pracy, która przyczynia się do sukcesu Volkswagen Poznań oraz znaczenie i formę dialogu, jaki prezentuje Związek Zawodowy w VWP
wraz z Zarządem, tworząc standardy, na których mogą wzorować się
inne przedsiębiorstwa.
Nowością podczas spotkania była możliwość zadawania pytań
do Prezesa oraz Przewodniczącego Związku Zawodowego dotyczących bieżących spraw naszej fabryki i NSZZ „Solidarność”
W Odlewni spotkanie z Załogą odbędzie się 4 lipca 2013 roku.
Drogie Koleżanki i Koledzy,
z całego serca pragnę podziękować wszystkim, którzy w tak trudnym dla
mnie i mojej rodziny okresie, w którym zmagaliśmy się ze skutkami pożaru
naszego domu, okazali swą życzliwość i oferowali pomoc, co pozwoliło nam
powrócić do normalnego życia.
Robert Smykowski, Zakład nr 1, Montaż

Ponad 700 osób wzięło udział w zorganizowanym
24 czerwca 2013 roku Wielkopolskim Dniu
Protestu „Solidarności” z regionów Wielkopolska,
Wielkopolska Południowa i Konin. Protest
rozpoczął się manifestacją w Kaliszu, a następnie
związkowcy przyjechali pod Urząd Miasta w Koninie. Akcja protestacyjna zakończyła się pod
Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu. W każdym
mieście przewodniczący trzech regionów podpisali
i wywiesili petycję, w której ujęto postulaty
NSZZ „Solidarność”.
Związkowcy nie zgadzają się na zmiany w zapisach Kodeksu pracy, które godzą w prawa pracownika i nie przyczyniają się do zabezpieczania
miejsc pracy.

Obchody 57. Rocznicy Powstania
Poznańskiego Czerwca 1956
28 czerwca o godz. 17.00 odbędzie się Msza Św.
w intencji Ofiar Czerwca `56 w kościele oo. Dominikanów, al. Niepodległości. Następnie o godz. 18.00
nastąpi przemarsz pod Pomnik Poznańskiego
Czerwca `56, gdzie zostaną złożone wieńce.

Sprzedaż karnetów KKS Lech Poznań
OM NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań
informuje o rozpoczętej sprzedaży karnetów
na sezon Jesień 2013 oraz Wiosna 2014, z której
mogą skorzystać wyłącznie Członkowie Związku
zatrudnieni w Volkswagen Poznań. Sprzedaż
zamknięta dla posiadaczy karnetów Wiosna 2013
potrwa do 5 lipca 2013 roku. Od 6 lipca nie
gwarantujemy możliwości rezerwacji tego samego
miejsca. Zapisy przyjmujemy do 25 lipca 2013 roku.
Kontakt nr tel. (61) 887 2054, wew. 2054.

Kontakt: M. Kubska, tel. (61) 887 2094, e-mail: extern.Marlena.Kubska@vw-poznan.pl

