Zlot fanów motoryzacji w VWP
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Stanowisko
KM NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań
z dn. 20.05.2014 r.
W związku z otrzymanymi informacjami o potwierdzeniu zwiększonego planu produkcyjnego, związanego z rekordowymi wielkościami zamówień, OM NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań uważa,
że wolumen powinien być tak rozłożony pomiędzy zakładami Marki
VW Samochody Użytkowe, aby nasi pracownicy byli mniej obciążeni
pracą na dodatkowych zmianach. OM NSZZ „Solidarność” rozumie,
że klienci muszą otrzymać nasze produkty na czas, tak, aby nie skorzystali z konkurencyjnych ofert innych producentów samochodów.
Załoga Volkswagen Poznań poprzez swoje zaangażowanie
i elastyczność niejednokrotnie realizowała dodatkowe zamówienia.
Biorąc pod uwagę kalendarz pracy na rok 2014 należy wybrać
optymalne rozwiązania w celu realizacji zakładanego wolumenu.
Jednym z rozwiązań jest świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w niedzielę. Jednakże Związek Zawodowy uważa, że niedziela,
co do zasady powinna być dniem wolnym od pracy, a tym bardziej
dodatkowe zmiany nie powinny być wydłużane powyżej 8 godzin.
W sytuacji, gdy otrzymujemy informacje o potwierdzeniach planu
produkcyjnego i możliwościach jego realizacji, zawsze proponujemy
optymalne rozwiązania, jednakże praca w godzinach nadliczbowych
zlecana jest poszczególnym pracownikom przez przełożonych reprezentujących pracodawcę. Zgodę na takie rozwiązanie wyrażamy pod
warunkiem, że przełożeni będą stosowali tzw. zasadę dobrowolności,
która oznacza, że pracownik może wyrazić zgodę lub nie na pracę
w godzinach nadliczbowych w dni wolne w weekendy. Dodatkowo
przełożeni muszą brać pod uwagę sytuacje poszczególnych pracowników, jak i różne okoliczności rodzinne uniemożliwiające świadczenie
pracy na dodatkowych zmianach.
Wobec powyższego oraz w przypadku kolejnych potwierdzeń
zwiększonego planu produkcyjnego i konieczności świadczenia pracy
w godzinach nadliczbowych OM NSZZ „Solidarność” uważa, że należy dodatkowo uhonorować tych pracowników, którzy będą gotowi
wykonywać pracę na dodatkowych zmianach niedzielnych. W związku
z tym wnosimy o podjęcie rozmów mających na celu zawarcie porozumień ustanawiających gratyfikację w postaci dodatków lub bonusów
z tytułu szczególnego zaangażowania pracowników, pracujących na
dodatkowych zmianach w weekendowe dni wolne.

11 maja 2014 roku na parkingu przy Zakładzie
nr 1 w Volkswagen Poznań odbył się II Zlot
samochodów z Koncernu Volkswagen AG.
Program zlotu obfitował w wiele atrakcji,
zarówno dla osób wystawiających auta, jak
i zwiedzających. Zapraszamy do galerii zdjęć
na stronie www.solidarnoscvwp.pl

Dzień Dziecka z „Solidarnością”
Serdecznie zapraszamy dzieci Członków
NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań w
dniu 8 czerwca 2014 roku (godz. 12:00 lub
15:00) na seans filmowy w Multikinie Malta.
Dla najmłodszych widzów polecamy film
„Listonosz Pat i wielki świat”, a dla starszych
dzieci „Czarnoksiężnik z Oz: Powrót Dorotki”
w 3D.
Zgłoszenia przyjmowane są do 2 czerwca br.:
- w Z - 1, biuro Związku Zawodowego, godz.
8:00 -16:00;
- w Z - 3, dyżury w czwartki (22 i 29 maja br.),
godz. 13:30 -14:30;
- w Z - 4, dyżury w środy (21 i 28 maja br.),
godz. 13:30 -14:30.
Zaproszenia dla dzieci oraz kupony dla opiekunów, które umożliwiają zakup biletu w atrakcyjnej cenie należy odebrać do 2 czerwca br.
w biurze „Solidarności” w Z - 1 lub na w/w
dyżurach w Z - 3 i Z - 4.
Szczegóły na związkowych tablicach informacyjnych i na stronie www.solidarnoscvwp.pl

Bliżej negocjacji
W dniu 20 maja 2014 roku obyło się
posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność” w Volkswagen Poznań,
w trakcie którego m.in. przyjęto uchwałę
dotyczącą powołania zespołu negocjacyjnego
dla potrzeb rozmów płacowych w 2014 r.,
w składzie: Piotr Olbryś, Zbyszek Jarecki,
Mirosław Sikorski, Bolesław Skaskiewicz,
Hieronim Gruszka, Sebastian Elsner,
Mirosław Balcerek, Krzysztof Ignyś, Piotr
Nawrot, Robert Kopydłowski, Marek Klinke,
Agata Kurc-Kwiatkowska, Przemysław Majtczak, Krzysztof Formanek, Marek Orłowski
oraz Tomasz Pawelczak.
Podczas posiedzenia przyjęto również
stanowisko w sprawie pracy w godzinach
nadliczbowych w związku ze zwiększonym
wolumenem produkcyjnym w Volkswagen
Poznań (patrz: obok).
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