INFO – SERWIS
lipiec 2015 (104)
OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań
Turniej piłki nożnej
18 lipca 2015 r. rozegrano Turniej piłki nożnej
o Puchar Komisji Międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność”
w
Volkswagen
Poznań.
Zwyciężyła drużyna gości z Polkowic,
pokonując w rzutach karnych drużynę Finisz
Spawalnia 3:2. Trzecie miejsce zajęła Iskra Z4,
natomiast najlepszym zawodnikiem okrzyknięto
Marcina Izydorka z Finisz Spawalnia.
Więcej
zdjęć
w
Galerii
na
stronie:
www.solidarnoscvwp.pl
Serdecznie gratulujemy!

Posiedzenie Komisji
W dniach 13 – 14 lipca 2015 roku w Hanowerze odbyło się
posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”.
W pierwszym dniu przedstawiciele pracowników spotkali się
także z przewodniczącym Rady Zakładowej Volkswagen
Samochody Użytkowe Hanower – Thomasem Zwiebler oraz
zwiedzali tamtejszy zakład budowy samochodów oraz
odlewnię. Tematyka spotkania dotyczyła głównie bieżącej
współpracy między zakładami w Poznaniu i Hanowerze.
Natomiast drugiego dnia obradowano w siedzibie związku
zawodowego IG Metall Hanower. Tam też miała miejsce
dyskusja na temat przyszłości związków zawodowych oraz
przyszłych pokoleń, w tym przedstawicielstwa młodych.
Członkowie Komisji spotkali się również z nadburmistrzem
miasta Hanower – Stefanem Schostok (foto).

Praca biura w przerwie urlopowej
Uprzejmie informujemy, iż w okresie przerwy urlopowej
w biurze „Solidarności” w Zakładzie nr 1 od pon. do pt.
w godz. 8:00 – 16:00 pełniony będzie dyżur związkowy z
wyłączeniem obsługi w zakresie grupowego ubezpieczenia
pracowniczego PZU.

MotorenFeld w Odlewni VWP
22 lipca 2015 r. w Odlewni Volkswagen
Poznań
miało
miejsce
spotkanie
przedstawicieli rad zakładowych z lokalizacji
VW Salzgitter, VW Chemnitz i VW Polkowice,
tworzących grupę MotorenFeld, z przedstawicielami NSZZ „Solidarność” w VWP Piotrem
Olbryś i Zbyszkiem Jareckim oraz Dyrektorem
Zakładu nr 3 Mirco Wöllenstein. W trakcie
spotkania
nasi
przedstawiciele
omówili
struktury związku zawodowego i jego
działalność w VWP, natomiast pracodawca
przedstawiał aktualną sytuację w Odlewni oraz
jej planowany rozwój. Goście zostali również
oprowadzeni po Odlewni przez Kierownika
Rdzeniarni Bogdana Hawrylaka.
(foto: E. Kuchta)
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