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INFO – SERWIS
grudzień 2015 (112)
OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

w dniach 30.11 – 4.12. 2015 r. w VW Poznań
odbyła się akcja „Szlachetna Paczka”
organizowana przez młodych członków NSZZ
„Solidarność” przy wsparciu Działu Komunikacji
VWP. „Szlachetna Paczka” z Volkswagen
Poznań przekazana została potrzebującym
rodzinom z Wrześni i Swarzędza. Dzięki
zbiórce udało się zebrać ponad 6 000 zł oraz
produkty żywnościowe, odzież i urządzenia
gospodarstwa domowego, których tak bardzo
potrzebują wspierane przez nas rodziny.
Pragniemy
podziękować
wszystkim
Pracownikom Volkswagen Poznań, którzy
aktywnie włączyli się w akcję zarówno
w formie finansowej i materialnej, jak
i udzielając wsparcia logistycznego. Dzięki
Waszej solidarności oraz otwartości serca
możemy nieść pomoc i nadzieję ludziom,
którzy na co dzień są jej pozbawieni.
Redakcja

Paczki świąteczne

Spotkanie z Załogą
7 grudnia 2015 r. odbyło się Spotkanie z Pracownikami,
podczas którego Prezes VWP Jens Ocksen oraz
Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Olbryś dokonali
podsumowania mijającego roku oraz przedstawili cele na rok
2016. Głos zabrał także Przewodniczący Zarządu Regionu
Wielkopolskiej „Solidarności” Jarosław Lange, wskazując
VW Poznań jako firmę wyróżniającą się na tle innych
przedsiębiorstw w Wielkopolsce przede wszystkim pod
względem prowadzonego dialogu społecznego.
Jednym z punktów spotkania było również wręczenie
symbolicznego czeku przedstawicielom Stowarzyszenia im.
Leszka Grajka w Swarzędzu, dla którego w 2015 roku
Pracownicy VW Poznań przekazywali symboliczną złotówkę
w ramach Programu 1+1=3.
Szersza relacja ze spotkania zamieszczona zostanie
w specjalnych wydaniach mediów wewnętrznych VW Poznań.

W tym tygodniu paczki dla Członków NSZZ
„Solidarność” będą wydawane w poszczególnych zakładach Volkswagen Poznań wg
harmonogramu:
 15 grudnia (wtorek)
- w godz. 12:30 - 15:00 – (Z-1) Montaż
Antoninek, hala 1, przy majsterni Logistyki
- w godz. 21:00 - 22:30 – (Z-1) Montaż
Antoninek, hala 1, przy majsterni Logistyki
 16 grudnia (środa)
- w godz. 12:30 - 15:00 – (Z-1) Lakiernia
Antoninek, wejście główne
- w godz. 21:00 - 22:30 – (Z-1) Lakiernia
Antoninek, wejście główne
 17 grudnia (czwartek)
- w godz. 13:00 - 15:00 – (Z-4) Swarzędz
Jasin, SWB od strony magazynu
- w godz. 21:00 - 22:30 – (Z-4) Swarzędz
Jasin, SWB od strony magazynu.
Osoby, które w tym czasie nie odbiorą paczki
świątecznej mogą zgłaszać się od 21 grudnia
do biura „Solidarności” w Antoninku.
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