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w Volkswagen Poznań

Walne Zebranie Delegatów
W dniach 11-12 czerwca 2015 r. w Gdańsku
odbyło się XXVI Walne Zebranie Delegatów
Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego
NSZZ „Solidarność”. W porządku obrad
znalazło się sprawozdanie z działalności Rady
oraz Komisji Rewizyjnej KSPM. W trakcie
posiedzenia
dyskutowano
również
nad
funkcjonowaniem sekcji w następnych latach
oraz dokonano wyborów uzupełniających do
Rady
Sekcji.
Z
funkcji
zastępcy
przewodniczącego
Sekcji
oraz
członka
Prezydium zrezygnował Piotr Olbryś, natomiast
na
jego
miejsce
wybrano
również
przedstawiciela naszej Załogi - Zbyszka
Jareckiego.

Spotkanie z Pracownikami
W środę, 24 czerwca br. odbyły się Spotkania z Załogą
w Zakładzie nr 1, transmitowane do Zakładu nr 3 i 4, w trakcie
których Prezes Volkswagen Poznań przedstawił aktualną
sytuację produkcyjną, finansową oraz personalną Volkswagen
Poznań, a także informacje dotyczące rozruchów oraz
najbliższej przyszłości firmy. Natomiast Przewodniczący NSZZ
„Solidarność” przedstawił m.in. aktualne tematy związkowe
oraz nowe struktury przedstawicielstwa pracowników w VWP.
Podczas spotkań pracownicy mieli możliwość bezpośredniego
zadawania pytań, na które odpowiadał Jens Ocksen oraz Piotr
Olbryś. (foto: Ł. Zech)

Pikieta przed bramami Fiata
9 czerwca 2015 r. przed bramami zakładu Fiat Chrysler
Automobiles Poland w Tychach odbyła się pikieta
protestacyjna "Solidarności" z udziałem załogi oraz
związkowców z innych zakładów, w tym także Volkswagen
Poznań. Przedstawiciele pracowników domagają się przede
wszystkim dialogu z pracodawcą, a także wzrostu
wynagrodzeń zasadniczych, które nie były rewaloryzowane od
5 lat. Większość pracowników tego zakładu jest zatrudniona
na najniższą krajową. Zorganizowana pikieta była kolejnym
etapem walki o godziwe płace.

Pikieta pracowników Panopy
3 czerwca 2015 r. pracownicy Panopa Logistik
Polska pikietowali przed siedzibą firmy
w Swarzędzu domagając się wzrostu
wynagrodzeń. Podwyżki proponowane przez
pracodawcę znacząco odbiegają od ich
oczekiwań. Pikieta miała na celu pokazanie
niezadowolenia z zarobków w firmie, której
załoga uważa, że stale przybywa jej
obowiązków, firma osiąga coraz wyższe zyski,
a pensje pracowników stoją w miejscu.
W pikiecie udział wzięli również przedstawiciele
naszej „Solidarności”.
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