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OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

Spotkanie z Załogą
9 września 2014 roku odbyły się Spotkania informacyjne
z Pracownikami we wszystkich zakładach Volkswagen Poznań.
Podczas spotkania głos zabrali m.in. Prezes VWP Jens Ocksen
oraz Przewodniczący Związku Zawodowego Piotr Olbryś.
W swoim wystąpieniu Prezes J. Ocksen omówił aktualną
sytuację produkcyjną w Volkswagen Poznań, plan inwestycji na
nadchodzące lata, a także nawiązał do wyników Barometru
Nastrojów. W trakcie wystąpienia pokazano również film
ukazujący prace nad nowo powstającą fabryką Volkswagen we
Wrześni.
Przewodniczący Piotr Olbryś poruszył natomiast kwestię
współdecydowania zawartą w Karcie Stosunków Pracy oraz
przedstawił aktualną sytuację związkową w Volkswagen
Poznań. Ważnym punktem wystąpienia były rozpoczęte
w czerwcu br. negocjacje płacowe, a dokładniej postulaty
związkowe, w obszarze których prowadzone są rozmowy.
Podczas spotkania w Odlewni Dyrektor Mirco Wöllenstein
oraz
przedstawiciel
Związku
Zawodowego
Zbyszek
Jarecki zaprezentowali aktualną sytuacje produkcyjną,
personalną oraz związkową w Zakładzie nr 3.

Negocjacje płacowe
16 września 2014 roku odbyła się czwarta runda negocjacji
płacowych. Podczas spotkania pracodawca odniósł się do
wcześniej wniesionych postulatów Związku Zawodowego oraz
zaproponował rozmowę na temat nowych rozwiązań
w systemach pracy i płacy minimalnej.

Grzybobranie
OM NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań
organizuje dla Członków Związku wyjazd
autokarowy na grzyby w dniu 4 października
2014 roku. Istnieje możliwość zabrania ze sobą
jednej osoby towarzyszącej. Pracownicy
Volkswagen Poznań nie będący Członkami
NSZZ „Solidarność” nie mogą brać udziału w
wyjeździe.
Tradycyjnie po grzybobraniu
przewidujemy ciepły posiłek dla wszystkich
uczestników.
Zainteresowanych Członków Związku prosimy
o zgłaszanie się w biurze Związku:
 w Zakładzie nr 1 od 08:00 do 16:00 – tel.
(61) 876 13 20, wew. 1320
 w Zakładzie nr 3 (podczas dyżurów w
czwartki, w godz. 13:30-14:30) – tel. (61)
887 22 95, wew. 2295
 oraz w Zakładzie nr 4 (podczas dyżurów w
środy, w godz. 13:30-14:30, duża stołówka)
– tel. (61) 887 26 66, wew. 2666
Zapisy przyjmujemy do 29 września 2014 roku
lub do wyczerpania miejsc.
Serdecznie zapraszamy!

Sekcja Krajowa Przemysłu
Motoryzacyjnego
W dniach 11-12 września 2014 roku
w Cedzynie odbyło się posiedzenie Rady oraz
XXV
Walny
Zjazd
Delegatów
Sekcji
Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ
„Solidarność”, w którym udział wzięli także
przedstawiciele naszej Organizacji. Podczas
Zjazdu omówiono aktualną sytuację w branży
motoryzacyjnej oraz dokonano wyboru nowego
Przewodniczącego Sekcji, którym został
Grzegorz Pietrzykowski z NSZZ „Solidarność”
DELFO – SHL w Kielcach.

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

