INFO – SERWIS
Czerwiec 2016 (125)
OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

Przypominamy wszystkim
Członkom
Związku, że istnieje możliwość podania
adresu skrzynki e-mail, na którą będą wysyłane informacje i ogłoszenia związkowe. W tym celu prosimy o wysyłanie
zgłoszeń na poniższy adres mailowy
extern.katarzyna.nowak@vw-poznan.pl
podając w treści swoje imię i nazwisko
oraz numer kontrolny wraz z numerem
telefonu.

Spotkanie grupy Inter Soli
01.06 – 03.06.2016 r.
w Oświęcimiu

Spotkanie z Załogą
6 czerwca 2016 r. odbyło się spotkanie z pracownikami,
które po raz pierwszy było transmitowane także dla
pracowników zakładu nr 2 we Wrześni. Powitania
dokonali Członek Zarządu ds. Personalnych, Jolanta
Musielak i Przewodniczący OM NSZZ „Solidarność”,
Piotr Olbryś. Kolejnym punktem spotkania było
wystąpienie
Członka
Zarządu
ds.
Finansów
i Organizacji, Marko Antonio Sebastiana, który po
krótce
przedstawił
swoje
zadania.
Następnie
Przewodniczący Związku Zawodowego podczas swojej
prezentacji omówił aktualne sprawy związkowe.
Poinformował także o powołaniu Beirat Volkswagen
Samochody Użytkowe oraz o utworzeniu Wspólnej
Grupy Volkswagen Polska. Przekazał również
informacje na temat pakietu medycznego. Po nim głos
zabrał Prezes Zarządu, Jens Ocksen, który w swoim
podsumowaniu, obejmującym ostatnie 6 miesięcy
przekazał informacje m. in. o zawarciu umowy
z zespołem szkół politechnicznych we Wrześni,
jak i o planach budowy nowej hali spawalni.
Poinformował również o uzyskaniu 2 nagród - Caddy
Van of the year 2016 i Pracodawca Przyjazny
Pracownikom. Następnie Przewodniczący Związku
Zawodowego, Piotr Olbryś wraz z Zarządem udzielili
odpowiedzi na wcześniej złożone pytania. Na koniec
złożono życzenia urlopowe.

Od 1 do 3 czerwca w Oświęcimiu odbyło
się specjalne spotkanie grupy Inter Soli,
w
którym
uczestniczyły
delegacje
z Niemiec, Czech, Słowacji, Polski,
Węgier oraz Bośni i Hercegowiny.
Przedstawiciele poszczególnych lokalizacji zwiedzili teren Obozu Koncentracyjnego
w
Auschwitz
Birkenau.
Szczególnym punktem programu było
spotkanie z byłą więźniarką, Panią Zofią
Posmysz. Podsumowaniem spotkania
grupy Inter Soli była wymiana informacji
na temat aktualnej sytuacji w każdej
z lokalizacji.

Zbiórka podpisów
Przypominamy wszystkim o prowadzonej
akcji zbierania podpisów pod petycją
dotyczącą ograniczenia handlu wielkopowierzchniowego w niedziele. W akcję
mogą włączyć się wszyscy popierający
inicjatywę.
Listy znajdują się w biurze Solidarności.

Kontakt: M. Frydryszak, e-mail: extern.marta.frydryszak1@vw-poznan.pl

