INFO – SERWIS
lipiec 2014 (82)
OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań
Negocjacje płacowe
30 czerwca 2014 roku odbyło się pierwsze przygotowawcze
spotkanie grupy negocjacyjnej z Zarządem Volkswagen
Poznań. Wprawdzie w porozumieniu z 2012 roku termin
negocjacji płacowych został ustalony na drugą połowę 2014
roku, jednak uwzględniając wielkość pakietu negocjacyjnego
w kontekście rozwoju Volkswagen Poznań powołana została
aż 16 osobowa grupa negocjacyjna oraz strony zdecydowały
się odbyć spotkania przygotowawcze wcześniej. Podczas
spotkania członkowie Zarządu przedstawili aktualną sytuację
produkcyjną w koncernie oraz sytuację na rynku
motoryzacyjnym.

Wybory delegatów Regionu
Wielkopolska
W dniach 26 - 28 czerwca 2014 roku odbyło się
XXV Walne Zebranie Delegatów Regionu
Wielkopolska NSZZ „Solidarność”. Delegaci
zakładowych organizacji NSZZ „Solidarność”
wielkopolskich zakładów pracy podsumowali
pracę Regionu Wielkopolska w mijającej
kadencji, ustalili kierunki działania na
nadchodzącą kadencję oraz wybrali nowe
władze Wielkopolskiej „Solidarności”.
Przewodniczącym Zarządu Regionu Wielkopolska po raz trzeci został wybrany Jarosław
Lange uzyskując 194 głosy z 204 możliwych.
Do Zarządu Regionu spośród członków naszej
organizacji wybrani zostali Piotr Olbryś oraz
Bolesław Skaskiewicz, natomiast członkiem
Regionalnej Komisji Rewizyjnej została Agata
Kurc-Kwiatkowska. Piotr Olbryś został również
delegatem na Krajowy Zjazd Delegatów.
W
trakcie
obrad
przyjęto
kilkanaście
uchwał, stanowisk i apeli, których treść
dostępna jest na stronie
internetowej
www.solidarnosc.poznan.pl
28
czerwca
delegaci
wzięli
również
udział w obchodach 58. rocznicy Powstania
Poznańskiego Czerwca 1956 r.

Festyn rodzinny z Solidarnością
Festyn odbędzie się w sobotę 12 lipca 2014 roku w godz.
14:00 - 20:00 na Stadionie Miejskim „Lechia” w Kostrzynie
Wielkopolskim, ul. Sportowa 12. W tym dniu rozgrywany
będzie także Turniej Piłki Nożnej.
Wejście na teren imprezy możliwe będzie od godz. 13:30.
Talony cateringowe będą wydawane przy wejściu na teren
imprezy. Wszystkim zapewniamy wiele atrakcji oraz smaczne
jedzenie i zimne piwo dla dorosłych.
Każdy Członek Związku może zapisać się na festyn wraz z
osobą towarzyszącą oraz dziećmi. Wystarczy zgłosić się
osobiście do dnia 4 lipca 2014 roku:
- w biurze Związku w Zakładzie nr 1 od pon. do pt. w godz.
8:00 - 16:00
- podczas dyżurów w Zakładzie nr 4 w środy w godz. 13:30 14:30 oraz w Zakładzie nr 3 w czwartki w godz. 13:30 - 14:30.
Serdecznie zapraszamy!
Kontakt: M. Kubska, tel. (61) 887 2094, e-mail: extern.Marlena.Kubska@vw-poznan.pl

