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Wydanie Specjalne
OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

Struktura organizacji – Zarządy Kół
Tak duża w VWP organizacja jaką jest OM NSZZ
„Solidarność’’ ma rozbudowaną strukturę, oprócz
Komisji Międzyzakładowej posiada także kilkanaście
Zarządów Kół. Struktura organizacji kół jest
dopasowana do struktury organizacyjnej spółki.
Swoich przedstawicieli posiadają wszystkie działy
produkcji oraz administracji. Wybrani reprezentanci
cyklicznie (raz w miesiącu) spotykają się na zebraniu
z kierownictwem poszczególnych działów, gdzie są
omawiane tematy zebrane wśród pracowników.
Przedstawiciele są informowani m.in.: o bieżącym
stanie produkcyjnym oraz o sytuacji personalnej.

Posiedzenia Zarządów Kół

Na początku listopada br. odbyły się kolejne posiedzenia Zarządów Kół poszczególnych działów. W dniu
9 listopada odbyło się zebranie w Zakładzie nr 3 i było to już kolejne zbiorcze posiedzenie Zarządów Kół
utrzymania ruchu, głowic cylindrycznych i odlewów ciśnieniowych, w którym również uczestniczyli wszyscy
kierownicy w/w obszarów. Głównym tematem było omówienie zmian kalendarza produkcyjnego w roku 2017,
przedstawienie sytuacji produkcyjnej oraz omówienie problemów w określonych obszarach pracy.
W dniu 8 i 15 listopada odbyły się pierwsze spotkania Zarządów Kół spawalni i montażu w Crafterze.
Wśród uczestników posiedzenia Zarządu Koła spawalni obecny był kierownik spawalni Z-2 Marcin Kanturski,
a Zarządu Koła montażu kierownicy montażu Z-2 Cezary Tadej i Marek Matkowski. Najważniejsze tematy jakie
pojawiły się na zebraniach to m.in.: omówienie regulaminu obowiązującego w VWP odnośnie rozpoczęcia pracy,
brak wyciągu spalin w dziale montażu (FA 7) oraz obecna sytuacja produkcyjna.
W dniu 14.11.2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła spawalni w Zakładzie nr 1. W pierwszej części
spotkania omówiono harmonogram pracy na rok 2017 oraz przedstawiono wstępny plan produkcyjny
na najbliższe lata. Natomiast w drugiej część spotkania uczestniczył kierownik spawalni Maciej Habczyk.
Poruszono m.in.: temat zakupu nowych klap dymowych, warsztatów PCU oraz przedstawiono stan
przeszeregowań na koniec 2016 roku. Ponadto kierownik poinformował o reaktywacji programu żółtych kartek
od 01.01.2017 r., który ma na celu poprawę warunków pracy, ograniczenie ryzyka wypadków oraz podniesienie
dyscypliny pracy i świadomości pracowników. Dodatkowo przekazana została informacja o planowanych w 2017
roku sukcesywnych remontach wszystkich pomieszczeń sanitarnych w Zakładach 1 i 4.
W dniu 08.11.2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła lakierni Z-1, gdzie zostały poruszone tematy
produkcji, harmonogramów pracy w 2017 roku oraz transferu pracowników między zakładami. Poruszony został
również temat Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy funkcjonującego w Volkswagen Poznań.
W dniu 09.11.2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła montażu, gdzie również omawiane były tematy
produkcyjne, stanu zamówień do końca roku, jak również harmonogram pracy na rok 2017. Na wszystkich
spotkaniach rozmawiano o strukturach Społecznej Inspekcji Pracy na poszczególnych wydziałach, tworzącej się
Komisji Młodych oraz o strategii związkowej na najbliższy czas.
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