INFO – SERWIS
grudzień 2014 (90)
OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

Drogie Koleżanki i Koledzy,
informujemy, iż w związku z przerwą
świąteczną
deklaracje
przystąpienia
do
Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego
PZU oraz wpłaty na OK System przyjmowane
będą w biurze Związku Zawodowego
w Zakładzie nr 1 oraz podczas dyżurów
związkowych w Zakładach nr 3 i 4 wyłącznie
do 12 grudnia br.
Redakcja

Spotkanie z Załogą
W dniu 2 grudnia 2014 r. w Zakładzie nr 1 odbyło się
Spotkanie informacyjne z Pracownikami, które transmitowane
było w Zakładach nr 3 i 4. Podczas spotkania głos zabrali
Prezes VWP Jens Ocksen oraz Przewodniczący Związku
Zawodowego Piotr Olbryś. Prezes w swoim wystąpieniu
omówił aktualną sytuację produkcyjną w Volkswagen Poznań
oraz strategię funkcjonowania firmy w nadchodzących latach.
Ważnym
punktem
wystąpienia
było
przedstawienie
proponowanych nowych rozwiązań w zakresie organizacji
czasu pracy.
Przewodniczący „Solidarności” skupił się na trzech głównych
zagadnieniach:
Porozumieniu
lokalizacji
Hanower
z 21 listopada 2014 r., w którym ustanowiono, że
w Hanowerze produkowane będą specjalne modele
samochodów użytkowych, zabezpieczaniu miejsc pracy w
Koncernie VW i sytuacji związanej z przeniesieniem zakładu
MAN w Sadach oraz negocjacjach płacowych 2014.

Obchody 33. rocznicy wprowadzenia
stanu wojennego
Z okazji 33. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
w Polsce Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność"
organizuje
uroczystości
upamiętniające
wydarzenia
z 13 grudnia 1981 roku. Obchody zaplanowano w dniach
11 - 14 grudnia 2014 r. Szczegółowy program obchodów
dostępny jest na stronie www.solidarnoscvwp.pl

Halowy Turniej Piłki Nożnej
29 listopada 2014 r. w Centrum Sportu
i Rekreacji w Swarzędzu odbył się Halowy
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Przewodniczącego
OM
NSZZ
„Solidarność”
w Volkswagen Poznań. Udział w turnieju
wzięło 14 drużyn. Po zaciętej rywalizacji
zwyciężył FC Poligon, drugie miejsce zajęła
drużyna
Volkswagen
Odlewnia,
trzecie
natomiast VW Wilda. Za najlepszego piłkarza
turnieju uznano Macieja Szalaty z drużyny
Sami Swoi, a najlepszym bramkarzem został
Przemysław Podlewski z FC Poligon.
Więcej zdjęć z turnieju na stronie:
www.solidarnoscvwp.pl

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

Gratulujemy!

