Obchody Dnia Solidarności i Wolności

INFO - SERWIS
sierpień 2013 (69)
OM NSZZ ‘’Solidarność‘’
w Volkswagen Poznań
Drodzy Pracownicy,
Członkowie NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań
Dla większości z nas skończył się czas urlopów i powróciliśmy na swoje
stanowiska pracy. Sytuacja produkcyjna jest potwierdzona, dlatego
zamierzamy podjąć rozmowy o korzyściach wynikających z zaangażowania w pracę na dodatkowych zmianach. Przed nami tygodnie, które
będą obfitowały w wiele wydarzeń.
Z jednej strony bardzo pozytywnych, ponieważ między innymi będziemy
wspólnie świętować 20-lecie Volkswagen Poznań. Dnia 31 sierpnia
obchodzimy Dzień Solidarności i Wolności i zarazem 33. rocznicę
powstania NSZZ „Solidarność”. 14 i 15 września, jak co roku, będziemy
uczestniczyć w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy do Częstochowy.
Z drugiej strony natomiast nasza Organizacja musi brać aktywny udział
w akcjach związanych z obecną sytuacją w kraju, a w szczególności na
rynku pracy. 23 sierpnia wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu pracy,
którą uważamy za bardzo niekorzystną. Nie chcemy, aby w takiej formie
obowiązywała w Volkswagen Poznań. Niejednokrotnie przyjmowaliśmy
stanowisko, iż uelastycznienie czasu pracy powinno być możliwe tylko
wówczas, gdy wpływa na ratowanie, utrzymanie lub tworzenie miejsc
pracy. Przyjęta przez rządzącą koalicję i podpisana przez Prezydenta
RP ustawa pozwala pracodawcom na nakazywanie pracownikom pracy
nawet przez kilkanaście godzin dziennie, więcej niż pięć dni w tygodniu,
a także niewypłacanie należności za godziny nadliczbowe. Podejmiemy
zapewne trudne rozmowy z Zarządem Volkswagen Poznań, aby nasze
rozwiązania były dużo korzystniejsze od tych zapisanych w znowelizowanej ustawie. Bardzo ważne jest, że do czasu podpisania porozumień
będą obowiązywały dotychczasowe zasady rozliczania czasu pracy
i wypłaty za nadgodziny. Obecnie w Zakładach Budowy Samochodów
nie ma też żadnych ustaleń dotyczących rozliczenia dni zapisanych
w grudniu jako nieprodukcyjne (19, 20, 23 i 30).
W dniach 11 i 14 września musimy w jak największej liczbie stawić się
w Warszawie, aby wspólnie walczyć o prawa nasze i wszystkich polskich
pracowników. O szczegółach wyjazdu z naszej firmy będziemy informować w najbliższym czasie.
Wszyscy jesteśmy poproszeni o udział w tych akcjach, szczególnie
w sobotę 14 września w Warszawie nie może zabraknąć nikogo,
komu zależy na swoim losie. Zachęcam do przeczytania listu
otrzymanego od Piotra Dudy, przewodniczącego Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarność”.
To czas, kiedy wspólnie będziemy zdawali egzamin z prawdziwej
Solidarności!

W tym roku obchodzimy 33. rocznicę powstania
NSZZ „Solidarność”, do której świętowania
serdecznie zapraszamy Członków naszego Związku Zawodowego.
Program, 31 sierpnia 2013 roku:
 godz. 12:00 - Msza św. w kościele oo. Dominikanów,
 ok. godz. 13:15 - uroczystości przy pomniku
Poznańskiego Czerwca ‘56.
 ok. godz. 13:30 - rozpoczęcie VI Parady Motocyklowej „Solidarności” ulicami Poznania. Start przy
pomniku Poznańskiego Czerwca ‘56.
 godz. 14:00 – II Turniej piłkarski
 godz. 18:00 - koncert zespołu Perfekt - Sala
Wielka CK Zamek (bilety do nabycia w kasie
CK Zamek)

Karnety open
Zachęcamy do zapoznania się z nową ofertą
w Volkswagen Poznań, jaką jest możliwość korzystania z siłowni Pure Jatomi Fitness w Galerii Malta
oraz Pestka. Osoby zainteresowane wykupieniem
karnetu od października lub listopada 2013 roku
mają możliwość nabycia ich w cenie 85 PLN
(Pracownik VWP) lub 70 PLN (Członek
„Solidarności”) wyłącznie przy zgłoszeniu takiej
deklaracji do 30 sierpnia 2013 roku w biurze Związku Zawodowego. Szczegóły na stronie internetowej
www.solidarnoscvwp.pl oraz w Intranecie.

Turniej piłki nożnej
10 sierpnia odbył się turniej piłkarski zorganizowany dla Członków naszego Związku. W rozgrywkach
zwyciężyli:
I miejsce: Polkowice
II miejsce: Bajołek Team
III miejsce: Igol Team
IV miejsce: No Name

Przewodniczący OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań
Piotr Olbryś
Kontakt: M. Kubska, tel. (61) 887 2094, e-mail: extern.Marlena.Kubska@vw-poznan.pl

