INFO – SERWIS
luty 2014 (74)
OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań
ŠKODA Auto Lab

Prostest w Lidl
Od początku funkcjonowania „Solidarności” w Lidl Polska
w 2013 roku, zarząd spółki prowadził działania
antyzwiązkowe, polegające na utrudnianiu działalności, pozorowaniu dialogu oraz ograniczaniu liczby członków związku.
W ostateczności zwolniono dyscyplinarnie przewodniczącą i
zastępcę „Solidarności” w Lidl. Sprawa została skierowana do
sądu, jednakże Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” deklarując wsparcie w obronie zwolnionych wzywa do bojkotu
sklepów sieci Lidl w miesiącu luty.
Apel KK nr 4/2014
ws. łamania praw pracowniczych i związkowych
przez Lidl Polska,
do członków NSZZ „Solidarność:

W lutym nie kupujemy w Lidlu!

Škoda Auto Lab to pierwsze w Polsce
Interaktywne Centrum Bezpieczeństwa
stworzone przez markę ŠKODA, łączące
w sobie edukację motoryzacyjną z rozrywką dla całej rodziny. W ŠKODA Auto Lab
każdy pozna tajniki bezpiecznej i ekologicznej jazdy oraz zgłębi sekrety techniki,
kryjące się pod maską aut.
Wszystko to dzięki takim atrakcjom, jak:
- symulatory: jazdy samochodem, zderzeń
oraz dachowania,
- przekrój poprzeczny samochodu,
- filmy, quizy oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzone przez animatora,
- trójwymiarowe motopuzzle,
- interaktywne instalacje: waga przeciążeniowa, urządzenia do pomiaru czasu reakcji, alkogogle i wiele innych.
Doświadczenia zebrane w ŠKODA Auto
Lab nie tylko rozbudzają motoryzacyjną
wyobraźnię odwiedzających, ale także
pozwalają im pożytecznie spędzić czas.
Centrum 425: ul. Głogowska 425,
60-004 Poznań
www.skodaautolab.pl
Zapraszamy do biur „Solidarności”
w Volkswagen Poznań po odbiór ulotki
upoważniającej do zwiedzania Centrum
w promocyjnej cenie 1 PLN.

Na wniosek pracowników
1.
2.

3.

Po raz kolejny zwróciliśmy się do pracodawcy o stworzenie stanowisk dla rowerów (parking) od strony
ul. Warszawskiej.
W ramach ułatwienia pozyskiwania informacji dotyczących wewnętrznej rekrutacji (ISA) zostanie stworzona możliwość informowania na bieżąco pracowników poprzez kioski intranetowe umieszczone przy
liniach produkcyjnych w Volkswagen Poznań - oferty pracy pojawiać się będą w sposób widoczny na
pulpitach infokiosków.
Już po raz kolejny zgłoszony został wniosek o stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych dla pracowników Volkswagen Poznań. Postulujemy by miejsca zostały wygospodarowane poprzez przestawienie na
inne miejsce parkingowe samochodów służbowych przeznaczonych na sprzedaż.
Kontakt: M. Kubska, tel. (61) 887 2094, e-mail: extern.Marlena.Kubska@vw-poznan.pl

