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Życzymy Wam, 

aby każdy z nas znalazł swoje

miejsce przy świątecznym stole,

aby każdy kolejny dzień 

był lepszy od poprzedniego.

Bądźmy dla siebie bardziej serdeczni, 

patrzmy na to, co dobre, 

a nie na to, co nas dzieli.

Wszystkiego najlepszego

na święta i Nowy Rok

Drodzy Koleżanki i Koledzy, 

w mijającym roku, po raz kolejny życie nauczyło nas, jak kruche mogą być nasze 

plany. Nikt nie spodziewał się, że tak długo będziemy zmagać się z pandemią 

i przyjdą jej kolejne fale, nikt nie przewidział, że będziemy mieli aż takie problemy 

w związku z brakiem półprzewodników. I wreszcie, na początku roku, zupełnie 

inaczej planowaliśmy ebieg negocjacji. prz

W październiku  rozmowy w trudnej sytuacji ekonomicznej prowadziliśmy

i produkcyjnej. Ich wynikiem jest porozumienie, które zabezpiecza stałe 

zatrudnienie, wprowadza regulacje czasu pracy oraz powoduje wzrost płac 

wszystkich pracowników.

Chciałbym podziękować tym wszystkim, których spotkałem w mijającym roku na swojej drodze. 

Dziękuję za szczere rozmowy, za wspólną pracę w związku zawodowym i Volkswagenie Poznań. Dziękuję 

za spotkania z koleżankami i kolegami z innych zakładów, instytucji i struktur,  za wsparcie, ale też i za oraz

konstruktywną krytykę. 

Przed nami najpiękniejsze święta w roku, na znak pokoju podzielimy się opłatkiem. Po kilku kolejnych 

dniach będziemy świętować Nowy Rok. Życzę Wszystkim, żeby te nasze kruche plany jednak się w czasie 

Świąt i Nowym 2022 roku zrealizowały, życzę też zgody, prawdziwej solidarności oraz bardzo dużo 

zdrowia.

Przewodniczący 

NSZZ „Solidarność”

w Volkswagen Poznań

Piotr Olbryś

Życzenia świąteczne



Rafał Owczarzak

Dlaczego warto 
być w Solidarności

· jako jedyna organizacja bierzemy udział w negocjacjach płacowych

· wypłacamy zasiłki statutowe

· w przypadku wystąpienia choroby Członka Związku (lub najbliższych członków rodziny) oraz innych 

zdarzeń losowych (np. pożar) udzielamy pomocy w formie bezzwrotnej zapomogi losowej

· reprezentujemy indywidualne interesy Członków naszej organizacji

· pomagamy w rozwiązywaniu problemów na linii pracodawca-pracownik oraz pracownik-pracownik

· na życzenie Członka Związku uczestniczymy w rozmowach z przedstawicielem działu personalnego

· udzielamy porad oraz pomagamy w odwołaniach od oceny rocznej MAG

· obsługujemy grupowe ubezpieczenie PZU

· pomagamy przy składaniu wniosków oraz odwołań od decyzji

· przedstawiciele Komisji Międzyzakładowej oraz Społecznej Inspekcji Pracy są dostępni w każdym 

z 4 zakładów Volkswagen Poznań

· reprezentujemy pracowników w strukturach Koncernu VW, Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, 

Sekcji Krajowej Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność”

· organizujemy imprezy integracyjne 

· dofinansowujemy karnety kibicom drużyny KKS Lech Poznań

· wydajemy członkom naszej organizacji upominki na święta

· prowadzimy program rabatowy Profit Club tylko dla Członków Związku

· wydajemy Elektroniczne Legitymacje Członkowskie oraz karty zniżkowe Lotos Biznes

· wspieramy ludzi aktywnych, poprzez comiesięczne dofinansowanie karnetów rekreacyjno-

sportowych Medicover Sport

· w przypadku otrzymania od pracodawcy zamiaru zwolnienia, gwarantujemy naszą pomoc

· pomagamy w odwołaniu od nałożonej kary upomnienia lub nagany

· umożliwiamy bezpłatne porady radcy prawnego oraz reprezentowanie z zakresu prawa pracy

· docieramy do Członków Związku wieloma kanałami informacyjnymi: 

mailing, Facebook, grupa zamknięta, spotkania z Członkami Związku na platformie Zoom

· organizujemy cykliczne spotkania z przedstawicielami w ramach Zarządów Kół
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2021 2022 2023

Tabela płac 3,1% 5% 3,7%

Przeszeregowania 2% 2%

Bonus wakacyjny

Bonus świąteczny

100% 100%

50% + 20% 50% + 20%

Dodatki 
zmianowe

11/16 zmian

17 zmian

18 zmian

20 zmian

Dodatki 
stałe

100 zł 100 zł

220 zł 220 zł

400 zł 400 zł

470 zł 470 zł

Dodatki 
zmienne

Premia miesięczna

MAG

12 x 200 zł 12 x 200 zł

3,5% 3,5%

PPE

Pakiet medyczny

3,5% 3,5%

Utrzymanie zatrudnienia 8500

ź Dodatek nocny –  20% od wynagrodzenia zasadniczego

ź Przerwa 15 minut (Kodeks Pracy) + 15 minut (VWP)

ź Dodatki za nadgodziny 100% za każdą godzinę w systemie powyżej 15 zmian, 

za 3 i kolejną w systemie 15 i mniej zmian, 150% za nadgodziny  w święta

ź Ryczałt stanowiskowy – 115 zł, 152 zł, 190 zł

ź 12 dni dodatkowego urlopu dla czterobrygadówki

ź Do 4 dni wolnych za wypracowane nadgodziny

ź Dodatki do zmian odróbkowych 50% / 100%

Dodatkowo:

Po kilku rundach negocjacyjnych, 26.10.2021 r. oficjalnie zostało podpisane Porozumienie 

płacowe na lata 2022-2023 między OM NSZZ „Solidarność” a Zarządem Volkswagen 

Poznań Sp. z o.o.

Wynagrodzenia

NEGOCJACJE PŁACOWE 2021
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Aleksandra Kaczmarek

14,7 %

+ 765 zł

19 miesięcy

Wzrost wynagrodzenia zasadniczego

3,1%

5%

Przeszeregowanie

3,7%

07.2021

+ 3,1 %

5098 zł

+ 5 %

5353 zł

+ 3,7 %

5710 zł

+ 2,9 %

5506 zł

01.2022 01.2023

19 miesięcy

03.2022

przeszeregowanie

3G    3A 

Tomasz z montażu
Pracuje 4 lata
Grupa 3G/3A

Tomasz z montażu
Pracuje 4 lata
Grupa 3G/3A

Maciej ze spawalni
Pracuje 12 lat
Grupa 4A z przeszeregowaniem na 4B

19 miesięcy

5666 zł 6548 zł

4A/4B

14,7%

+ 882 zł

Robert z odlewni
Pracuje 20 lat
Grupa 5B z przeszeregowaniem na 5C

19 miesięcy

6578 zł 7621 zł

5B/5C

15%

+ 1043 zł



Dla NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań 

nadrzędnym priorytetem stała się komunikacja 

z Członkami, czego konsekwencją jest wzmożona 

aktywność w mediach społecznościowych. Dzięki 

prowadzonej działalności umożliwiamy Członkom 

Związku dwukierunkową komunikację - udostępniamy 

miejsce przeznaczone do otrzymywania bieżących 

informacji, zadawania pytań oraz wyrażenia własnej 

opinii. 

Chcąc być bliżej swoich Członków, Związek 

prowadzi dwa główne kanały na Facebooku.

Pierwszy, to ogólnodostępny dla wszystkich fanpage 

- OM NSZZ Solidarność Volkswagen Poznań. Na tym 

profilu obserwatorzy znajdują ogólnodostępne 

informacje, m.in. rabaty skierowane dla Członków, 

korzyści z przynależności, akcje charytatywne, projekty 

czy posty upamiętniające ważne wydarzenia. Obecnie 

grupa obserwowana jest przez użytkowników 6516 

platformy. Drugi, prowadzona grupa - Związkowcy 

Volkswagen Poznań, jest grupą zamkniętą, wyłącznie 

dla Członków NSZZ „Solidarność” w Volkswagen 

Poznań.

Dlaczego publikujemy głównie w grupie 

zamkniętej?

Na grupę zamkniętą trafiają informacje wewnątrz-

zakładowe. Treści tych informacji nie pozwalają na 

kolportowanie ich dla szerszego grona odbiorców. 

Ponadto użytkownicy mogą prowadzić dyskusje, jak 

i  przynajmnie j  raz  w mies iącu uczestn iczyć 

w spotkaniu z przewodniczącym, zastępcami oraz 

przedstawicielami. 

Dzięki grupie szybciej docieramy do Członków 

z informacjami. 

Do grupy przyłączyło Członków.już 3687 

Facebook

Po co nam media społecznościowe?

anująca sytuacja epidemiologiczna negatywnie wpłynęła na możliwość P bezpośrednich kontaktów. Ostatnie miesiące zmusiły społeczność do 
błyskawicznej zmiany sposobu komunikowania, czego wynikiem jest zwiększony 
przekaz informacji w internecie. 

Zapraszamy!
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Chcąc być bliżej Członków, dotychczas stworzyliśmy 
3 serie nagrań: 
ź Nasz Tydzień    #NaszTydzień
ź Co się wydarzy w Volkswagen Poznań?    #CO
ź Negocjacje    #Negocjacje2021

#NaszTydzień - cykl nagrań video, w których  

przewodniczący lub jego zastępcy przedstawiają 

najważniejsze wydarzenia z minionego tygodnia. 

Filmiki publikowane są cyklicznie w każdy piątek, 

a pierwszy z nich został dodany w listopadzie 2020 r. 

Na platformie opublikowano  filmików 45

podsumowujących dany tydzień. Mimo, iż filmy publi-

kowane są wyłącznie w grupie zamkniętej, to łączna 

ilość reakcji pod nimi wynosi  a zasięg filmików 1927,

sięga (dane na dzień 10.11.2021  r. ).116,5 tysiąca 

 

„Co się wydarzy w Volkswagen Poznań”

W tym cyklu poruszana jest tematyka bieżąca. 

Nagrywane filmy mają na celu przedstawić oraz 

wytłumaczyć problematyczne aspekty. W tym 

zbiorze poruszyliśmy m.in. tematy związane 

z dniami elastyczności, bonusem wakacyjnym, 

inf lacją,  emeryturami stażowymi,  okresem 

rozliczeniowym, wynagrodzeniem zasadniczym, 

a minimalnym. To, co nas szczególnie cieszy, filmy 

z tej serii pobudzają Członków do dyskusji. 

 

Pod 17 nagraniami video społeczność umieściła 

a ich zasięg sięga 194 komentarze, 64,2 tysięcy.

#Negocjacje2021  - treść filmów przedstawiała 

bieżące informacje w tematyce negocjacji. 

Zawartość publikowana była po każdej z rund 

negocjacyjnych. Seria powstała, aby w szybki 

sposób dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. 

Mimo niewielu filmów ich zasięgi sięgają ponad 

15  tysięcy osób. 

Dodatkowo, raz w miesiącu organizujemy 

spotkania, które prowadzone są jednocześnie na 

platformie Zoom oraz na Facebooku. Członkowie 

Związku biorący udział w spotkaniu, zadają pytania 

oraz prowadzą dyskusje. W spotkaniu zazwyczaj 

bierze udział  Jest to od 300 do 500 osób.

nieoceniona forma szybkiego przekazu informacji. 

Serdecznie zapraszamy do polubienia 

profilu OM NSZZ Solidarność Volkswagen Poznań 

na Facebooku oraz dołączenia do grupy zamkniętej 

Związkowcy Volkswagen Poznań.

Aleksandra Kaczmarek



1982 r., Brama HCP
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Infrastruktura

Kolejny Rok, kolejne wyzwania
ok 2021 minął bardzo szybko, jednakże wiele się w nim wydarzyło. Każdy R pracownik mógł odczuć na „własnej skórze” problemy wywołane brakiem 

półprzewodników, co niosło za sobą wiele dni, tygodni, w których nie odbywała się 

produkcja. Mimo to jednak, sprawy infrastrukturalne oraz socjalne miały swój własny 

bieg, a „Solidarność” jak zawsze była w sprawy te mocno zaangażowana. 

We wszystkich 4 zakładach sukcesywnie 
podejmowaliśmy tematy, które wymagały naszej 
interwencji. Często podczas spotkań cyklicznych 
z przedstawicielami oraz członkami związku, 
zgłaszano nam tematy z poszczególnych 
obszarów wymagające poprawy. 

Począwszy od tak dużych przedsięwzięć, jak 

otwarcie ulicy Solidarności w jednym z zakładów, 

kończąc na ustawieniu kosza na odpady przy 

wyjściu z zakładu. Dowodzi to, że każdy, nawet 

najmniej istotny problem, z którym borykają się 

pracownicy jest dla ,,Solidarności” bardzo ważny.  

W każdym z zakładów wiele się przez ostatnie 

miesiące wydarzyło. W zakładzie numer 1 otwarty 

został parking rowerowy, na który to można 

dostać się za pomocą przepustki zakładowej. 

Dodatkowo wystosowane zostało pismo do działu 

prawnego, z prośbą o podjęcie rozmów w celu 

zmiany długości czasookresu świateł przy ulicy 

Warszawskie j ,  tak ,  aby wyjazd naszych 

pracowników z zakładu przebiegał płynnie. 

Us taw iono  a u t o m a t y  z  n a p o j a m i  o raz 

przekąskami w nowo powstałej hali spawalni, 

oznakowano parkingi specjalnymi strefami, 

tak, aby pracownicy z łatwością mogli odnaleźć 

zaparkowane pojazdy. Tematów zgłaszanych jest 

sporo i robimy wszystko, aby osiągnąć zamierzony 

cel. 

W  z a k ł a d z i e  n u m e r  2 ,  n a  w n i o s e k 

„Solidarności”, zostały wyznaczone miejsca 

parkingowe dla busów, które miały problemy 

z zaparkowaniem. Ustawione zostały dwa znaki 

drogowe oraz wymalowane koperty, umożli-

wiające wjazd i wyjazd. Podniesione zostały 

istniejące tabliczki informacyjne do wysokości 

2,2 m oraz dodatkowo zamontowano 10 nowych 

tabliczek na końcu poszczególnych rzędów.

W zakładzie nr 3 natomiast, w hali nr 1 

wymieniono dach tzw. „Wysokiej Hali”, w tym 

m.in. poszycie i  izolację. Powstały nowe 

pomieszczenia warsztatu naprawczego dla osób 

z ograniczeniami oraz stacje doładowań dla 

wózków akumulatorowych. Warto też wspomnieć 

o kupnie nowego urządzenia do wytwarzania lodu, 

b czas upałów, nie y ulżyć pracownikom pod

tylko w hali nr 1, ale również nr 2.  Bardzo ważnym



punktem, o którym nie wolno zapominać, jest 

odremontowana tzw. „Duża Łaźnia”, tak długo 

wyczek iwana  p rzez  p racown ików,  gdz ie 

wymieniono instalację wodociągową, elementy 

sanitarne, płytki i kabiny prysznicowe. W hali nr 2 

również nastąpiły zmiany. Zakończono prace w łaźni 

w szatni 2B, gdzie nastąpiła wymiana syfonów 

i płytek, a także odświeżono toaletę na DG. 

Dzięki staraniom „Solidarności”, w hali nr 2 udało 

się stworzyć nowe pomieszczenie socjalne 

w obszarze wytapialni, w miejscu gdzie wcześniej 

znajdowało się laboratorium pomiarowe. Ponadto, 

oddano odnowioną drogę transportową wzdłuż 

hali nr 2. Na parkingu samochodowym przy Odlewni 

wyznaczono dodatkowe miejsce parkingowe dla 

prywatnych busów. Było to bardzo istotne, 

ponieważ wcześniej busy parkowały w miejscach 

przeznaczonych dla autokarów pracowniczych, 

co doprowadzało do licznych nieporozumień. 

Wprowadzanie zmian infrastrukturalnych 

i  socjalnych jest nieodzownym elementem  

działalności związku zawodowego „Solidarność”, 

jednakże nie byłoby to możliwe, bez wsparcia 

Techniki Zakładowej, działu Zabezpieczenia Zakładu 

oraz działu Infrastruktury we wszystkich 4 zakładach 

Volkswagen Poznań. Wszystkie zmiany, jakie 

nastąpiły w wyżej wymienionym zakresie, są zasługą 

przedstawicieli NSZZ „Solidarność” w Volkswagen 

Poznań, którzy nieustannie dążą do poprawy 

warunków pracy w naszych zakładach.

Michał Majchrzak 

Grzegorz Nowicki

Mikołaj Stamm
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Ulica Solidarności

Dlaczego to takie ważne? 

Uroczystość ta była oficjalnym zakończeniem 

kilkuletnich prac nad rozbudową naszego zakładu. 

W tym okresie Zakład 1/4 zmieniał się wielokrotnie.  

Pracownicy musiel i  zmagać się z niedo-

godnościami, takimi jak nieustanne zmiany na 

parkingu pracowniczym, które wynikały z tych 

przebudów. Zmiany były niezbędne, abyśmy mogli 

produkować nowy model – Caddy 5, który jest 

aktualnie najbardziej zaawansowanym techni-

cznie produktem, produkowanym w poznańskim 

zakładzie. 

NSZZ „Solidarność” jest obecny w zakładzie od 

samego początku, kiedy to zakłady Tarpana 

przestały istnieć i powstał w Volkswagen Poznań, 

dlatego nazwanie ulicy ma dla nas charakter 

symboliczny. 

Karol Kamiński

21 lipca 2021 roku odbyła się uroczystość otwarcia ulicy Solidarności w Zakładzie 1/4. 

Tym samym, już w każdym z Zakładów Volkswagen Poznań znajduje się ulica / aleja 

nazwana imieniem Solidarności. 
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Nasi (Wasi) Przedstawiciele

Zarządy Kół

Do kompetencji Przedstawicieli Zarządów Kół 
należy m.in.:

ź Reprezentowanie Członków Związku 
Zawodowego w Kole wobec kierownictwa 
szczebla podstawowego;

ź Zgłaszanie i interweniowanie w sprawach 
Członków Związku Zawodowego na poziomie 
podstawowym;

ź Zgłaszanie NSZZ ,,Solidarność” spraw 
pracowniczych, wymagających większego 
zaangażowania czasowego lub wymagających 
interwencji na szczeblu wyższym kierownictwa;

ź Informowanie o bieżącej działalności Członków 
Związku Zawodowego w Kole;

ź Utrzymywanie stałego kontaktu z pracownikami 
biura Związku Zawodowego – opiekunami 
danych obszarów;

ź Współpraca i komunikacja ze Społecznymi 
Inspektorami Pracy w Volkswagen Poznań;

ź Działanie na rzecz rozwoju Związku 
Zawodowego;

ź Wmacnianie koleżeńskiej solidarności.

z ł o n k o w i e  z a r z ą d ó w  k ó ł , t o  C z ł o n k o w i e  Z w i ą z k u , w y b r a n i  d o C reprezentowania pracowników bezpośrednio w ramach obszaru miejsca 
pracy. Czy wiesz, co należy do uprawnień Twojego przedstawiciela oraz z czym 
możesz się do niego zgłosić? 

W NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań 
działają Zarządy Kół:

ź w Zakładzie nr 1: 
Spawalni, Lakierni,  Montażu, Zapewnienia 
Jakości, Logistyki, Administracji, Mistrzów

ź w Zakładzie nr 2:
 Spawalni, Lakierni, Montażu, Administracji, 
Mistrzów

ź w Zakładzie nr 3: 
Hala 1, Hala 2, Administracji, Mistrzów

ź w Zakładzie nr 4: 
Spawalni, Kokpitów, CS, Administracji, 
Mistrzów

Na terenie zakładu, na związkowych tablicach 
informacyjnych, są udostępnione nazwiska oraz 
zdjęcia przedstawicieli danego obszaru. 

Średnio raz w miesiącu organizowane są  
posiedzenia Zarządów Kół, na któr ych 
przedstawiciele z poszczególnych obszarów 
spotykają się z kierownictwem. 

Właśnie podczas tych spotkań, mogą 
w waszym imieniu zgłosić uwagi, sugestie, czy 
też występujące problemy, dlatego zachęcamy 
do zgłaszania na bieżąco spraw, które w waszej 
ocenie wymagają interwencji.

Katarzyna Nowak



Wywiad 
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ok 2021 był rokiem nieprzewidywalnym, branża motoryzacyjna napotkała na bariery Rzwiązane z brakiem półprzewodników, czego następstwem były liczne przestoje. 

O tym, jak minął rok w Volkswagen Poznań rozmawiamy z Przewodniczącym OM NSZZ 

„Solidarność” w Volkswagen Poznań, Piotrem Olbrysiem.

REDAKCJA: 

Piotrze, w tym roku obchodziłeś jubileusz 25-lecia 

pracy w Volkswagen Poznań. Byłeś zarówno 

pracownikiem produkcyjnym, pracowałeś jako 

przedstawiciel, a od 11 lat jesteś przewodniczącym 

Solidarności. Jak oceniasz ten czas?

PIOTR OLBRYŚ: 

25-lat, ćwierć wieku, i tak naprawdę dłużej w swoim 

życiu jestem związany z Volkswagenem, niż żyłem bez 

Volkswagena. Jest to czas, w którym wiele się 

wydarzyło w moim życiu, zarówno zawodowym, jak 

i prywatnym, ale jeżeli chodzi o czas w samym 

Volkswagenie, to miałem to szczęście, że pracowałem 

jako pracownik produkcyjny, czyl i  poznałem 

rzeczywistość od tej strony, a później, kiedy zostałem 

oddelegowany do pracy w biurze związku, to mogłem 

się rozwijać jako przedstawiciel pracowników. Dzięki 

temu mogłem poznać struktury koncernu, wiele osób, 

inne lokalizacje, więc na pewno ten czas 25-ciu lat, to 

z jednej strony cięższe dni, różnego rodzaju 

doświadczenia, ale podsumowując, to też bardzo 

piękny czas w moim życiu.

R: Jako przedstawiciele Solidarności prowa-

dziliście rozmowy związane z przestojami, często 

były one nagłe i wymagały szybkiej reakcji. Co było 

podczas nich najważniejsze dla Związku?

P.O.: Dla nas zawsze najważniejsze jest to, żeby 

uzgodnić takie rozwiązania, które w tej sytuacji gdzie 

jest przestój i nie ma pracy dla koleżanek i kolegów, 

były dla nich jak najmniej uciążliwe, i to jest główny cel. 

A najmniejsza uciążliwość jest wówczas, kiedy 

otrzymuje się pełne wynagrodzenie, a ewentualne 

odpracowanie dni odbywa się w jak najmniej 

uciążliwych terminach. Uzgadnialiśmy przecież 

dopłaty do tych odpracowań, ale też dni dodatkowo 

wolne, jak np. dni elastyczności i dodatkowe NPU, jak 

nie było już możliwości, żeby pokryć te dni jakimiś 

innymi rozwiązaniami. Dla nas najważniejsze było to, 

żeby rzeczywiście porozumienia w związku 

z postojami były jak najmniej uciążliwe. 

R: Ten rok jest trudny dla wszystkich pod wzglę-

dem sytuacji produkcyjnej. Wiele przestojów, brak 

półprzewodników. Czy kolejne miesiące napawają 

optymizmem? 

P.O.: Najgorsze jest to, że na to pytanie nie można 

odpowiedzieć jednoznacznie, bo po prostu nie wiemy 

jak będzie. Czy napawają optymizmem? Myślę, 

że zawsze trzeba spojrzeć z optymizmem na sytuację, 

aczkolwiek wszystko jest możliwe. Również możliwe są 

kolejne kłopoty z brakiem części, możliwe są kolejne 

przestoje, być może do połowy przyszłego roku. 

Jedno,  co  jes t  optymis tyczne ,  to  fakt ,  że 

w porozumieniu z końca października tego roku, 

zawarliśmy takie rozwiązania, które, jeżeli będą kolejne 

przestoje, będą minimalizowały ryzyko utraty miejsc 

pracy, również tych stałych. 

PIOTR OLBRYŚ

Przewodniczący

OM NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań



R: Jak oceniasz przeprowadzone spotkania 

z pracownikami w formie filmu? Czy według Ciebie 

jest to lepsza forma niż spotkania bezpośrednie na 

produkcji?

P.O.: Dla mnie przede wszystkim było to nowe 

doświadczenie. Pierwsze grudniowe spotkanie 

z Załogą w ubiegłym roku, w tym roku spotkanie przed 

wakacjami, które zawsze wcześniej były organizowane 

bezpośrednio. Jest to trochę dziwne, kiedy mówi się do 

kamer skierowanych na ciebie, zdecydowanie wolę to 

robić na żywo, kiedy mogę spojrzeć w twarze 

koleżanek i kolegów, w tysiące par oczu i mówić 

rzeczywiście to, co człowiekowi leży na sercu. 

Natomiast szukaliśmy takich rozwiązań, które będą 

zastępowały spotkania bezpośrednie. Rzeczywiście, ta 

forma online była na ten czas jedyną możliwą, ale 

zdecydowanie wolę spotkania bezpośrednie. 

R: Co podczas tegorocznych negocjacji było 

priorytetem dla Związku? Jakie postulaty zostały 

przedstawione Zarządowi? 

P.O.: Dla nas, te negocjacje były inne, niż planowaliśmy 

jeszcze na początku tego roku, ponieważ zupełnie też 

inna jest sytuacja, w jakiej musieliśmy siadać do stołu 

z Zarządem i tak naprawdę trzymaliśmy się stanowiska 

naszej Komisji, które zostało zdefiniowane i przyjęte 

przed rozmowami. Więc dla nas priorytetem było 

i oczywiście nadal jest utrzymanie zatrudnienia. 

Rozmawialiśmy o czasie pracy, o systemie wyna-

grodzeń i Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy. Jaki 

jest wynik tych rozmów, przedstawiliśmy po przyjęciu 

porozumień. Myślę, że na ten czas, jest to bardzo dobre 

porozumienie. Pytanie o postulaty często też pojawiało 

się w czasie poprzednich negocjacji płacowych w 2017 

roku. My bardzo dokładnie zapisaliśmy nasze postulaty, 

wartości kwotowe oraz inne elementy w systemie 

wynagrodzeń i Układzie Zbiorowym. Tym razem 

również chcieliśmy to zrobić, kiedy wyobrażaliśmy 

sobie, jak będą wyglądały te rozmowy jeszcze na 

początku tego roku, natomiast ostatecznie w sta-

nowisku zapisaliśmy te cele ogólne, bo tak naprawdę, 

informacje, jakie otrzymywaliśmy od pracodawcy 

powodowały, że mieliśmy obawy, czy w ogóle system 

wynagrodzeń zostanie utrzymany, czy nie zostanie 

w jakiś sposób zredukowany. 

R: Solidarność w minionym roku rozszerzyła swoją 

aktywność komunikacyjną o kolejne serie filmów. 

Skąd pomysł na takie akcje?

P.O.: W ramach spotkań pracowników biura, spotykamy 

się w różnych konfiguracjach i na zasadzie burzy 

mózgów, czy proponowania rozwiązań, cały czas 

zastanawiamy s ię  co robić ,  żeby poprawić 

i zoptymalizować naszą pracę i to co robimy.  

Komunikacja z Członkami Związku, z Pracownikami 

i również na zewnątrz, to dla nas absolutny priorytet. 

I  w ramach wspólnych uzgodnień szukamy  nowych 

rozwiązań. Dlatego powstała ta seria „Co się wydarzy 

w Volkswagen Poznań”, dlatego, już pod koniec roku, 

będzie ponad 50 odcinków podsumowania tygodnia 

„Nasz Tydzień”. W tym miejscu, od razu chcę 

podziękować wszystkim tym, którzy zajmują się 

komunikacją, i wszystkim pracownikom biura za te 

pomysły nowych rozwiązań. Mam też prośbę do 

wszystkich, którzy będą czytali ten wywiad, jeżeli 

macie jakieś pomysły, jak możemy usprawnić 

komunikacje, to jesteśmy otwarci na to, żeby nam je 

przedstawiać. 
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R: Zeszłoroczna akcja wydawania paczek była 

zupełnie inna, niż w poprzednich latach, Członkom 

d o s t a r c z o n o  p a c z k i  d o  d o m u . D l a c z e g o 

Solidarność zdecydowała się wydawać paczki 

w takiej  formie oraz czy stanie się to już 

standardem? 

P.O.: W latach poprzednich do czasu covidu, czyli do 

2019 r. zawsze, od początku istnienia organizacji 

i Volkswagen Poznań dystrybuowaliśmy paczki 

bezpośrednio na halach produkcyjnych. Dla mnie była 

to doskonała okazja, żeby chociażby złożyć życzenia, 

uścisnąć rękę koleżankom, kolegom, Członkom 

Związku. Jak tylko mogłem, to starałem się na tym 

wydawaniu paczek również być, więc to była na 

pewno wartość dodana do dystrybucji paczek 

bezpośrednio na halach produkcyjnych. Natomiast 

w ubiegłym roku zmierzyliśmy się z sytuacją, gdzie nie 

byliśmy w stanie i nie mogliśmy tego zrobić na halach 

produkcyjnych, poprzez różne ograniczenia na terenie 

zakładu. Również na zasadzie burzy mózgów 

zastanawialiśmy się, jak to zrobić, i to było jedyne 

możliwe rozwiązanie, aczkolwiek na pewno bardzo 

kosztowne. W ubiegłym roku mówiliśmy nie-

jednokrotnie, że mamy nadzieję i wierzymy w to, 

że był to pierwszy i ostatni raz, a w tym roku sytuacja 

w zasadzie się powtarza. Mamy kolejną falę, mieliśmy 

coraz więcej zachorowań, ludzie nie mogą się tłoczyć, 

więc musieliśmy powtórzyć taki sam sposób 

dystrybucji. Jeżeli w kolejnych latach w ogóle 

będziemy organizowali paczki świąteczne, bo tutaj też 

są różne pomysły, to chcielibyśmy powrócić do 

dystrybucji bezpośredniej, tak, żebyśmy mogli sobie 

chociażby przy tej okazji złożyć życzenia świąteczno-

noworoczne. 

R: Solidarność prowadziła akcję zbierania 

p o d p i s ó w  p o d  o b y w a t e l s k i m  p r o j e k t e m 

„Emerytura za Staż”, podpisy zbieraliśmy także w 

Volkswagen Poznań. Jak oceniasz idee projektu, 

ilość zebranych podpisów, oraz dlaczego projekt 

jest tak ważny?

P.O.: Sam fakt, że jako Solidarność, bo tak mogę 

powiedzieć jako członek Komisji Krajowej, od lat 

walczymy o to, żeby była możliwość korzystania 

z emerytur stażowych, to jest jeden z naszych 

głównych priorytetów. Ten projekt jest dla nas bardzo 

ważny. Jeżeli chodzi o samą akcję zbierania podpisów, 

w Volkswagenie Poznań zebraliśmy tych podpisów 

bardzo dużo, bo 3000. Patrząc na liczbę Członków 

Związku, ponad 6000, można powiedzieć, że co drugi 

Członek Związku, a nie tylko Członkowie podpisywali. 

Zastanawialiśmy się dlaczego tak jest, ponieważ ze 

swojej strony dokładaliśmy wszelkiej staranności, 

żeby tych podpisów było jak najwięcej. Komuni-

kacyjnie robiliśmy wszystko, uruchomiliśmy naszych 

przedstawicieli, jednak pracownicy, Członkowie 

Związku, czy osoby, do których docieraliśmy, mieli 

czasem pewne opory przed podpisaniem listy, więc 

trzeba by wyciągnąć wnioski na przyszłość przy okazji 

różnych innych akcji, co zrobić, aby osiągnąć jeszcze 

lepsze efekty. Teraz czekamy, jak do naszego 

obywatelskiego projektu podejdą politycy i rządzący, 

i jako Solidarność oczekujemy, że nasz postulat 

zostanie zrealizowany. 

R: W tym roku odbyło się uroczyste otwarcie ulicy 

Solidarności, tym samym Solidarność ma swoją 

ulicę w każdym zakładzie. Jak ważne było to 

wydarzenie?
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P.O.: Wydarzenie było ważne wizerunkowo. Jest to 

również pokazanie, jak ważna jest Solidarność na 

terenie zakładów Volkswagen Poznań. To wynika z jej 

historii, z ważności dla tego wszystkiego, co działo się 

w poprzednich latach, ale również dla tego jak 

funkcjonujemy w tej chwili w Volkswagen Poznań. 

Ważne, z punktu widzenia ilu pracowników należy do 

Solidarności, także uważam, że to, że główne ulice 

w poszczególnych zakładach noszą taką nazwę, to jest 

naprawdę dla nas wielka duma i zaszczyt. Można 

powiedzieć, że to nie są trzy ulice w trzech różnych 

zakładach, tylko jedna wielka ulica Solidarności, 

która łączy i powoduje to, że jesteśmy jednym 

Volkswagenem i mamy jedną organizację Solidarności. 

R: Jak godzisz ze sobą zainteresowania z pracą 

zawodową? Czy w natłoku obowiązków znaj-

dujesz czas na swoje pasje?

P.O. : Robię wszystko, żeby znaleźć balans, teraz się 

tak ładnie mówi work-life balance. Ważna jest 

aktywność fizyczna, a żeby ją realizować, potrzeba 

dużo samodyscypliny. Przed pandemią było organi-

zowanych wiele biegów ulicznych, czy to 10 km, czy 

półmaratonów. Zapisanie się na nie było dodatkową 

mobilizacją, trzeba było się przygotować, wziąć udział. 

Teraz tych biegów jest znacznie mniej, więc żeby 

samemu chociażby pobiegać, to trzeba się 

zmobilizować. 

R: Niedawno ukończyłeś studia MBA, czy na tę 

chwilę planujesz dalszy rozwój? 

P.O: Pewnie to wynika z mojego charakteru, że ten 

rozwój od wielu lat właściwie cały czas planuję. 

Zastanawiam się, co jeszcze mógłbym zrobić, jak 

widzę różne oferty studiów podyplomowych, to od 

razu pierwsza myśl jest taka, że może bym z tego 

skorzystał. Ostatnio w ramach Regionu Wielkopolskiej 

Solidarności pojawiła się bardzo fajna oferta studiów 

na wydziale prawa, pierwsza myśl była taka, aby się 

tam zapisać. Później, jak zobaczyłem ile jest różnych 

tematów i zadań przed nami, to po prostu byłby 

problem ze znalezieniem czasu. Nawet gdyby go 

znaleźć, to cierpiałoby na tym na pewno życie 

prywatne. Moim wielkim marzeniem jest rozpoczęcie 

doktoratu, nawet wiem, jaką pracą badawczą bym się 

zajął, a mianowicie modelem współdecydowania, 

natomiast z racji funkcji, ilości obowiązków, zadań 

i tematów, zostaje to w sferze marzeń. 

R:  Dziękuję za rozmowę.

Aleksandra Kaczmarek
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Manifestacje

Pikiety NSZZ „Solidarność”

Siedziba Komisji Europejskiej w Warszawie

Siedziba TSUE Luksemburg

Bridgestone Poznań

9 czerwca br. została zorganizowana manifestacja 

Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ 

„Solidarność”. Akcja spowodowana była brakiem 

dialogu społecznego, łamaniem praw, zarówno 

pracowniczych, jak i związkowych, zagrożeniem 

miejsc pracy w branży oraz utratą bezpieczeństwa 

i suwerenności energetycznej Polski.

Swoją obecnością wsparliśmy branżę ener-

getyczną i paliwową.

22 paźdz iern ika  br. ,  p rzed Tr ybuna łem 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu 

odby ła się manifestacja NSZZ „Solidarność” 

w obronie Kopalni Węgla Brunatnego Turów. 

Protest był odpowiedzią na decyzję TSUE, która może 

spowodować likwidację tysięcy miejsc pracy. 

Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda 

wręczył petycję, wzywającą TSUE do przestrzegania 

prawa unijnego, a zamknięcie kopalni w Turowie 

skomentował, jako ingerencję w suwerenność 

energetyczną Polski.

27 października br. przedstawiciele naszej 

organizacji brali udział w proteście pobliskiego zakładu 

Bridgestone Poznań. Według pracowników w/w firmy, 

od maja otrzymują oni dużo niższe premie, 

pracodawca bezprawnie wstrzymał wyna-

grodzenia i zasiłki chorobowe, a podczas kontroli L4 

przekracza zakres swoich uprawnień na posesjach 

pracowników.

Jako Załoga Volkswagen Poznań wsparliśmy ich 

w walce o poprawę sytuacji.

Katarzyna Nowak
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 REDAKCJA: 
Jak w Twojej opinii zmienił się Volkswagen Poznań 
przez te lata?
PIOTR PLUCIŃSKI: Od kiedy zacząłem pracę w 1996 
roku, VWP zmienił się bardzo. Zaczynałem pracę 
w zakładzie nr 1 przy produkcji Volkswagena T4. Teraz 
produkujemy więcej aut, pojawiło się wiele nowych 
stanowisk pracy. Jesteśmy jedynymi zakładami, które 
produkują modele Caddy i Crafter. Nastąpił duży rozwój 
technologiczny, nasze linie produkcyjne można zaliczyć 
do jednych z nowocześniejszych w koncernie. Jedyne, 
co się nie zmieniło, i jestem z tego bardzo dumny, to 
ogromne zaangażowanie wszystkich pracowników. 
Właśnie wprowadziliśmy Caddy 5 i pomimo ciężkich 
warunków pandemii, w jakich nam przyszło pracować, 
stworzyliśmy kolejne auto, z którego każdy z nas może 
być dumny.

R: Co wspominasz najmilej?
P.P.: 4 listopada bieżącego roku mija 25 lat mojej pracy 
w Volkswagen Poznań. Praca dała mi możliwość 
wyjazdów do Niemiec, Rosji, Hiszpanii, mogłem 
zdobywać nowe doświadczenia, współpracować 
z działami konstrukcji, poznawać nowe rozwiązania, 
poznawać nowych ludzi i kulturę. Najmilej wspominam 
swój udział przy wprowadzaniu nowych projektów oraz 
to, że mogłem dzielić się zdobytą wiedzą ze swoimi 
współpracownikami. Miło wspominam festyny rodzinne, 
integracje działowe organizowane przez pracodawcę 
oraz różne imprezy organizowane przez Solidarność 
w Volkswagen Poznań.

R: A od kiedy należysz do Solidarności?
P.P. : Od kilku kadencji jestem delegatem Solidarności, 
należę od 22.06.1997, czyli już ponad 24 lata, więc 
w przyszłym roku czeka mnie równie ważny jubileusz.

REDAKCJA: 
Czy jesteś dumny z tych 25 lat pracy w Volkswagen 
Poznań?
ROBERT JARZEMBOWSKI: Zaczynałem pracę jako uczeń 
w zakładach „Tarpana”, następnie przez kilka miesięcy 
świadczyłem pracę na rzecz innego pracodawcy, żeby 
później  6 listopada 1996 roku wrócić, do nowo powstałej 
fabryki Volkswagen Poznań. Chociaż przez te wszystkie 
lata, zdarzały się lepsze i gorsze momenty, to mogę 
śmiało stwierdzić, że jestem dumny z tego jubileuszu 
25-lecia pracy w Volkswagen Poznań. 

R: Co chciałbyś powiedzieć kolegom z krótszym 
stażem pracy w VWP ?
R.J.: Z perspektywy tych 25 lat, chciałbym powiedzieć 
kolegom i koleżankom z mniejszym stażem, że niezwykle 
ważna jest cierpliwość. Wielu pracowników chciałoby już 
na początku pracy wszystko potrafić, pracować na 
najlepszych obszarach, dużo zarabiać itd. Do tego 
wszystkiego potrzebna jest cierpliwość, chęć nauki, 
otwartość i elastyczność. 

R: A od kiedy należysz do Solidarności w Volkswagen 
Poznań?
R.J.: Zapisałem się do Solidarności w 1989 roku, jeszcze 
jako 17 letni uczeń w „Tarpanie”. A do Solidarności 
w Volkswagen Poznań zapisałem się w ten sam dzień, 
w którym rozpocząłem pracę, czyli 06.11.1996 r. Czyli tak 
naprawdę w tym roku, tego samego dnia obchodzę 
podwójny jubileusz i po tych 25 latach, mogę powiedzieć, 
że warto należeć do Solidarności, dzięki tak silnej 
organizacji związkowej, nasze warunki pracy i płacy 
mogą się stale polepszać.

 
Rafał Owczarzak

Wywiady

25 lat w Volkswagen Poznań
 tym roku, kolejni już pracownicy obchodzą jubileusz 25 lat pracy W w Volkswagen Poznań. Przy tej okazji, zapytaliśmy dwóch „25-latków” o ich 

doświadczenia i wspomnienia związane z pracą w Volkswagen Poznań. 
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Eventy

Dzień Kobiet
 mijającym roku z racji pandemii i obostrzeń z nią W związanych, wiele aktywności czy uroczystości 

musiało zostać odwołanych, przesuniętych w czasie lub 
odbyć się w inny sposób. Tak też było w przypadku Dnia 
Kobiet. 

Jak co roku pamiętaliśmy o naszych Paniach i chcieliśmy umilić im ten 
szczególny dla nich dzień. Każda z Pań za pośrednictwem poczty otrzymała 
kartkę z życzeniami i słodki upominek. Z informacji zwrotnych, które 
otrzymaliśmy wynika, że niespodzianka bardzo Panie ucieszyła. Miejmy 
nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogły spotkać się przy kawie, w kinie 
lub centrum SPA . 

Violetta Eder

Paczki świąteczne 2020
aczki świąteczne dla Członków Związku to tradycja towarzysząca nam od wielu lat. P Ubiegłoroczna akcja wydawania paczek odbyła się w odmienny sposób, niż w latach 

poprzedzających. 

Ze względu na ograniczenia covidowe oraz bezpieczeństwo naszych Pracowników, nie mogliśmy wydawać ich na 
halach produkcyjnych, w związku z czym niezwłocznie musieliśmy przeorganizować sposób ich dostarczenia. Paczki 
świąteczne do ponad 6 tysięcy Członków Związku zostały doręczone bezpośrednio pod wskazany wcześniej adres, 
a w cały proces dystrybucji zaangażowani byli kurierzy oraz pracownicy biura Związku.

Aleksandra Kaczmarek 
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Spotkania 
z „40 latkami”

 czerwcu 2021 r. zorganizowaliśmy Wspotkanie z Członkami Związku, którzy 
zgłosili się do nas i potwierdzili przynależność 
do NSZZ „Solidarność” od 1980 roku. 

Chociaż rocznica 40-lecia wypadała już rok 
wcześniej, niestety pandemia pokrzyżowała nam 
plany i to była pierwsza możliwość, aby spotkać się 
bezpośrednio w tak zacnym gronie. Chcieliśmy w ten 
sposób uczcić 40-lecie istnienia NSZZ „Solidarność” 
oraz podziękować Członkom naszej organizacji za 
wieloletnią przynależność. 

Katarzyna Nowak

Pielgrzymka 
Ludzi Pracy
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ak co roku, w trzecią sobotę i niedzielę J września organizowana jest Pielgrzymka 
Ludzi Pracy na Jasną Górę. Tak i w tym roku 
w dniach 18-19 września 2021 r. odbyła się 39. 
P i e l g r z y m k a  d o  C z ę s t o c h o w y ,  w  k t ó r e j 
u c z e s t n i c z y l i  t a k ż e  C z ł o n k o w i e  N S Z Z 
„Solidarność” w Volkswagen Poznań. 

Na placu przed klasztorem zjawili się związkowcy 
z całej  Polski  ze sztandarami,  f lagami oraz 
transparentami. W tych trudnych czasach pandemii 
pielgrzymi pragnęli w szczególny sposób podziękować 
Matce Bożej, modląc się za Kościół oraz Ojczyznę. 

Pierwsza pielgrzymka zorganizowana została przez 
ks. Jerzego Popiełuszkę w 1983 r. dla robotników Huty 
Warszawa. Stała się ona w kolejnych latach 
prawdziwym świętem ludzi „ Solidarności”. Tegoroczna 
Pielgrzymka odbyła się pod hasłem „Tobie Matko 
zawierzamy Ojczyznę i Ludzi Pracy”.

W niedzielę o godzinie 11.00, na jasnogórskim 
Szczycie odprawiona została msza święta, której 
przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp. Marek 
Jędraszewski – Metropolita Krakowski. Pielgrzymi 
z całej Polski modlili się za Ojczyznę, rychłą kanonizację 
kapelana” Solidarności” bł. ks. Jerzego Popiełuszko, 
dobrą i godziwą pracę oraz  godne traktowanie 
pracowników. 

Podczas uroczystości, został odczytany list 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy przez Sekretarza Stanu 
w Kancelarii Prezydenta RP panią Małgorzatę 
Paprocką. Premier rządu reprezentowany był przez 
panią Marlenę Maląg, Ministra Rodziny i polityki 
Społecznej. Glos zabrał również Przewodniczący KK 
NSZZ „ Solidarność” Piotr Duda, który przedstawił 
t e m a t y  w a ż n e  d l a  „ S o l i d a r n o ś c i ”.  W y r a z i ł 
niezadowolenie, że wciąż niezałatwiona jest sprawa 
tak zwanych emerytur stażowych. „Solidarność” 
walczy o prawa dla wszystkich pracowników a nie tylko 
wybranej grupy zawodowej i nie odejdzie od stołu, 
dopóki  n ie rozwiąże problemów wszystkich 
pracowników, bo na tym polega „Solidarność”.

Grzegorz Nowicki



Młodzi a Solidarność
ardzo często, w wielu publikacjach można znaleźć różne opinie młodych ludzi B o związku zawodowym, przede wszystkim o Solidarności. Wypowiadają się, czy warto 

należeć, czy może nawet i się zaangażować? Pozwólcie, że tym razem podzieli się swoją 
opinią na ten temat już niestety nie młody, ale działacz związkowy, z prawie pięćdziesiątką 
na karku.

Młodzi a związek zawodowy
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Zatrudniając się 25 lat temu do Volkswagen 

Poznań, w pierwszym dniu pracy od razu zapisałem 

się do Solidarności. Nikt nie musiał mnie do tego 

przekonywać ani namawiać, ponieważ wcześniej 

pracowałem u rzemieślników, u których o repre-

zentacji pracowników można było tylko pomarzyć. 

Stosunki pracy w latach 90-tych, właściwie jeszcze 

w czasie przemian ustrojowych, szczególnie 

w zakładach prywatnych przypominały jeszcze 

bardziej, niż obecnie u niektórych złych pracodawców 

kapitalizm XIX-wieczny. Niektóre zachowania szefa, 

pana i władcy były patologiczne. 

W dużym zakładzie, gdzie działała od wielu lat 

Solidarność, wcześniej w zakładach samochodów 

rolniczych Tarpan, a później Volkswagena było 

zupełnie inaczej. Zafascynowało mnie jak działacze 

Solidarności dbają o przestrzeganie prawa, jak 

negocjują dobre warunki pracy i płacy, i wreszcie jak 

duży wpływ mogą mieć pracownicy na to, co się dzieje 

w firmie. Angażując się coraz więcej, byłem wybierany 

na coraz to bardziej wymagające i odpowiedzialne 

funkcje związkowe. Obserwowałem jak przez lata 

wywalczaliśmy sobie coraz to więcej naszych praw. 

Doprowadziliśmy do tego, że teraz w Volkswagen 

Poznań n ie można przejść obojętn ie obok 

Solidarności i trzeba się z nią liczyć. Nasz współudział 

i partycypacja dokonuje się właściwie w większości 

obszarów,  a  już  na pewno we wszystk ich 

zagadn ien iach  dotyczących pracowników. 

Oczywiście nikt niczego nam nie podarował, niczego 

nie dostaliśmy z miłości do Solidarności, o swoje 

prawa musieliśmy i musimy walczyć każdego dnia. 

Przede wszystkim to była i jest walka na argumenty, 

oraz kształtowanie relacji z managementem. Tak jest 

na każdym poziomie zarządzania, od mistrzów po 

zarząd, ale także z kolegami z innych zakładów 

koncernu Volkswagen, także i z tymi, którzy byli i są 

członkami jego rady nadzorczej. 

„W Volkswagen Poznań nie można przejść 

obojętnie obok Solidarności”

   Moje pokolenie, często nazywane JP2, nie miało 

udziału w Solidarności lat 80, gdy ona tworzyła się, 

byliśmy dziećmi. Pamiętam, że jako początkujący 

uczeń szkoły podstawowej byłem zadowolony z faktu 

dodatkowych ferii po 13 grudnia 1981 roku, a kiedy pod 

naszą szkołę podjechały czołgi była to nie lada 

atrakcja. Krótko po przeprowadzce z rodzicami do 

nowego bloku na poznańskie Rataje - Osiedle Rusa, 

zadowolony z posiadania własnego pokoju, pewnego 

niedzielnego poranka nie mogłem obejrzeć w pokoju 

rodziców, na nowo nabytym, choć używanym 

radzieckim telewizorze marki Rubin, programu 

Teleranek. Nie rozumiałem dlaczego i co zamiast 

owego Teleranka bredzi jakiś starszy facet 

w mundurze i przyciemnianych okularach. 

Mógłbym tutaj przytaczać jeszcze wiele moich 

wspomnień z lat osiemdziesiątych, jednak nie chodzi 

mi w tym tekście o wspomnienia i naukę historii, tylko 

o pokazanie kontekstu w jakim przyszło żyć i dorastać 

naszemu pokoleniu. Chodzi o to, żeby pokazać, 

że może nam było łatwiej zachwycić się Solidarnością, 

a z drugiej strony, może to jest też jakaś przeszkoda 

w oderwaniu się od myślenia na pierwszym miejscu 

w kategoriach wspomnień, zamiast na pierwszym 

miejscu myśleć o rozwoju związku? Być może to jest 

j e s zc ze  w i ę k s z a  t r u d n o ś ć  d l a  p o ko l e n i a 

naszych rodziców, którzy tworzyli Solidarność,  

„Zatrudniając się od razu 

zapisałem się do Solidarności”



    

którzy często bardzo wiele jej poświęcali, czasami dla 

niej tracili pracę, czasami byli bici, aresztowani, 

a niektórzy też i „płacili” cenę najwyższą. 

Nie wiem jak bym ja się zachował będąc w tamtym 

czasie, na ich miejscu, czy „tak jak było trzeba” – cyt. 

Inka, czy byłbym przyzwoity, czy pod wpływem 

nacisku, pobicia, szantażu, czy jakiegoś innego 

działania służby bezpieczeństwa podpisałbym jakąś 

lojalkę? Dlatego tak trudno mi oceniać zachowania 

ludzi tamtego czasu. Przecież w swojej „definicji 

człowieczeństwa” Wisława Szymborska pisała, 

że „Człowiek wie o sobie tylko tyle na ile go 

sprawdzono”.

„Przeszkoda w oder waniu się od myślenia 

w kategoriach wspomnień”

 Wiem jedno, wypisując deklarację członkowską do 

Solidarności w Volkswagen Poznań, w roku 1996 byłem 

i jestem do dziś przekonany, że zapisuje się do tej samej 

i jednej Solidarności. Związku zawodowego, który 

został założony w roku 1980. Znam koleżanki 

i kolegów, którzy go wówczas tworzyli i cały czas w nim 

są. 

Są też tacy, którzy od niego odeszli do polityki czy 

biznesu i dzisiaj próbują nam wmówić, że to kiedyś była 

jakaś inna Solidarność. Pewnie tak działa ludzka 

psychika, że trzeba dyskredytować to, co dało władzę, 

pieniądze czy sławę, lepiej, żeby ludzie myśleli, że to 

jest tylko dzięki mnie. A tak naprawdę to jest 

zaspokojenie własnej pychy w najczystszym wydaniu. 

Tak jest właśnie z Solidarnością poczynając od byłego 

prezydenta, premiera a kończąc na znanym 

businessmanie, spedytorze z Wrocławia. 

„Urodzili się gdy już był Internet”

Tak zwani Millennialsi, w wieku około 25 lat, urodzili się 
i żyją w zupełnie innym świecie niż przyszło nam żyć, i też 
zupełnie inaczej go postrzegają. Urodzili się gdy był już 
Internet, zresztą nie wyobrażają sobie jak kiedyś mogło 
go nie być, a już jak można było nie mieć telefonu, nawet 
takiego stacjonarnego. To dla nich jakaś prehistoria. Cały 
świat stoi dla nich otworem, mają taki sam dostęp do 
informacji, jeżdżą takimi samymi samochodami, mogą 
podróżować i zwiedzać inne kraje, poznawać kultury 
i ludzi jak ich rówieśnicy na całym świecie. Nasze 
pokolenia nawet o tym nie mogły pomarzyć. 

    
   Z jednej strony doświadczyłem jak często niektórym 
starszym działaczom przychodzi z trudem zrozumienie, 
że bez młodych, bez ich innego myślenia i postrzegania 
świata, z którym często się nie zgadzamy, nie tylko 
Solidarność, ale i cały ruch związkowy przestanie istnieć, 
że mogą go zastąpić jakieś inne oddolne ruchy 
zwoływane w mediach społecznościowych. Być może to 
strach przed utratą swoich, uczciwie i ciężko 
wypracowanych przez lata pozycji?

25

Bardzo mocno staram się wejść 
z empatią w skórę dzisiejszych młodych 
ludzi i naszych pracowników. 
Dla nich Solidarność ma zupełnie inne 
znaczenie niż dla naszych pokoleń. 

Tak więc powstaje pytanie, 
jak przekonać w dzisiejszych czasach 
młodzież do związku zawodowego, 
nie tylko żeby do niego się zapisali, 
ale i się w nim zaangażowali?

Przecież nie można mieć do nich pretensji,
że nie zawsze rozumieją i myślą,
że te prawa które dzisiaj posiadamy, 
że one się po prostu należą, 
że muszą być na zawsze.



„To co dla nas jest ważne, to ich wcale nie musi 

interesować”

     To co dla nas jest ważne, to co czasami traktujemy 
w Solidarności jak świętość, to młodych, wcale nie musi 
interesować. To dla nich, nie musi być wcale ważne. 
Trzeba zadbać, żeby oni potrafili łączyć tradycję 
z nowoczesnością. Moim zdaniem, nie jest dobrą drogą 
pokazywanie, jak jest dobrze w związku zawodowym, 
dawanie wszystkiego na tacy, tego o co przez wiele lat 
walczyło tak wielu zaangażowanych działaczy. 
Przeciwnie, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak 
ich zapalić do walki o swoje prawa? Jak przekonać, 
że nic nie spada z nieba, że nic nie jest dane raz na 
zawsze? Jak ich uświadomić, że trzeba będzie nas 
w końcu zastąpić, ale w sposób odpowiedzialny? 
Związek zawodowy Solidarność to nie tylko walka 
o prawa pracownicze, ale też olbrzymia struktura 
i majątek, które kiedyś młodzi muszą od nas przejąć. Jak 
im wpoić,  że „nawet jak od nich nie będą wymagali, to 
muszą sami od siebie wymagać?” - cyt. JP II.

W Volkswagen Poznań od kilku lat staramy się to 
robić na różne sposoby, jako jedni z pierwszych 
w Polsce powołaliśmy Komisję Młodych. Z wielkim 
trudem, trzeba było przekonać starszych działaczy, że 
trzeba oddelegować do pracy związkowej także 
młodych ludzi. Dzisiaj patrzymy z dumą jak się rozwijają, 
jak uczą się dbać o pracowników, negocjować 
i poznawać zasady działania naszej organizacji. 

          
Szczególnym wyzwaniem dla młodych działaczy 

Solidarności będzie zawsze pamięć, że są w związku, 
który zmienił oblicze Europy i Świata, który ma wartości 
zapisane w Statucie, za którego wielu oddało życie, 
na czele z bł. ks. Jerzym Popiełuszko, że dzięki niemu 
mogły powstać takie zakłady jak Volkswagen Poznań, 

że nie są w jakimś postkomunistycznym czy 
anarchistycznym syndykacie bez wartości. 

„Praw się nie dziedziczy!”

Jak zatem jednym zdaniem i przesłaniem zachęcić 
młodych do działalności związkowej? Czy obietnicą 
pozycji, funkcji, stanowisk, czy innych przywilejów? 
Stanowczo nie! Gdyby nasi poprzednicy i kolejne 
pokolenia działaczy stawiali sobie takie priorytety 
niczego by nie osiągnęli. Podstawowym celem działania 
każdego związku zawodowego musi być odpo-
wiedzialność za pracowników, dialog i  walka 
o prawa pracownicze, o konkurencyjne wynagrodzenia, 
o bezpieczne miejsca pracy i o prawo do współ-
decydowania. 

Trzeba powiedzieć, że to co osiągnęliśmy, nie jest 
dane raz na zawsze, że tak naprawdę codziennie 
musimy o to walczyć, a najlepiej jeszcze żeby 
„Solidarność zawsze szła przed walką” - cyt. JP II, 
że muszą dbać o utrzymanie wywalczonych praw. Do 
tego potrzeba odpowiedzialnych, młodych ludzi, którzy 
w przyszłości zastąpią tych, którzy dzisiaj odpowiadają 
za Solidarność, za jej różne struktury.    

 Już od bardzo dawna mam w pamięci jedno zdanie, 
które usłyszałem na jednej z międzynarodowych 
konferencji w Brukseli. Na pytanie postawione jednemu 
z doświadczonych działaczy związkowych szczebla 
międzynarodowego,  co  powiedzieć  młodym 
dzisiejszych czasów, żeby ich przekonać do działalności 
związkowej, padła odpowiedź jednym zdaniem: 
„Pamiętajcie, praw się nie dziedziczy!”

Piotr Olbryś 
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Galeria
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Co jeszcze się wydarzyło w 2021?



andemia ograniczyła wiele aktywności i w tym roku organizacja eventu w kinie, dla P dzieci Członków Związku ze względów bezpieczeństwa nie była możliwa. Po 10 
latach dedykowanych seansów kinowych przyszedł czas na zmianę.

Dzień Dziecka w 2021 r. został przeprowadzony w nietypowej formie. Zorganizowaliśmy konkurs pod nazwą 

którego celem było zwiększenie świadomości ekologicznej wśród dzieci „Nowe życie Twoich śmieci”, 

i młodzieży, propagowanie idei segregacji odpadów i recyklingu, oraz rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych 

dzieci. Konkurs podzielony został na trzy kategorie wiekowe: dla dzieci w wieku do 5 lat, 6 - 11 oraz 12 - 18 lat. 

Najmłodsza grupa miała za zadanie wykonanie rysunku plastycznego w temacie ekologii, wykonanego techniką 

dowolną. Starsi uczestnicy do wykonania mieli eko-zabawkę z materiałów podlegających recyklingowi. 

Kreatywność i różnorodność wykonanych prac bardzo pozytywnie zaskoczyła komisję konkursową. W konkursie 

wzięło udział 49 dzieci. Każda z prac była wyjątkowa i została przez nas nagrodzona. 

Aleksandra Kaczmarek

Dzień Dziecka 2021

Eventy
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Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” zebrała 
łącznie ponad 235 tys. podpisów, które już zostały 
złożone w sejmie.

Polska obecnie jest starzejącym się społe-
czeństwem i w przyszłości może być więcej 
ludności pobierającej świadczenia emerytalne, niż 
osób aktywnych zawodowo. Obecnie wiek 
emerytalny w Polsce jest zróżnicowany od płci 
i wynosi odpowiednio 60 lat dla kobiet oraz 65 lat 
dla mężczyzn.

Emerytury stażowe mają opierać się nie na 
wieku pracownika a jego stażu pracy i osiągnięciu 
odpowiedniej liczby wypracowanych lat. Projekt 
z a k ł a d a ,  ż e  b y ł o b y  t o  o d p o w i e d n i o 
35 lat dla kobiet i 40 lat składkowych dla 
mężczyzn,i w takim przypadku można by złożyć 
wniosek o przejście na emeryturę. Będzie to 
skutkowało tym, że jeżeli wcześnie podejmiemy 
zatrudnienie, przed ukończeniem 60. roku życia 
będziemy mogli skorzystać z wcześniejszej 
emerytury. 

Kryterium, które odpowiadałoby za to, czy 
możemy skorzystać z emerytury stażowej,
jest uzbieranie minimalnego kapitału, który 
p o z wo l i ł by  n a  u z y s k a n i e  m i n i m a l n e g o 
świadczenia.

Emerytura stażowa nie może być niższa niż 
emerytura minimalna w danym roku kalen-
darzowym. Dla osób, które jednak zdecydują się 
na skorzystanie z wcześniejszego zakończenia 
aktywności zawodowej i o ile świadczenie 
emerytalne będzie w wymiarze minimalnym, 
istnieje możliwość dodatkowego zarobku do 
swojej emerytury.

Projekt emerytury stażowej wychodzi 
naprzeciw obywatelom, którzy swoją aktywność 
zawodową rozpoczęli we wczesnych latach 
swego życia. Wiadome jest, że wieloletnia praca 
skutkuje wyczerpaniem zawodowym, a przede 
wszystkim zdrowotnym. 

Na chwilę obecną nie możemy jeszcze 
przeczytać zapisów, ponieważ są one w fazie 
projektu,  n ie jest  również znane,  k iedy 
proponowane zmiany dotyczące emerytur wejdą 
w życie. Zapewne przyjdzie nam jeszcze 
poczekać. Niemniej jednak proponowane zmiany, 
o które wnioskuje NSZZ „Solidarność” będą 
przywilejem, z którego będą mogli skorzystać 
obywatele.

Wojciech Pluciński

Emerytury stażowe
ajprawdopodobniej wielu z was, słyszało już o tzw. projekcie emerytur N stażowych. Jeśli nie, to postaramy się przybliżyć temat. Już niedługo, może 

dojść do zmian w systemie emerytalnym, a to za sprawą planu dotyczącego 
emerytur stażowych. Inicjatywę obywatelską w tym zakresie przejęła NSZZ 
„Solidarność”, zbierając podpisy poparcia pod tym projektem.

#EmeryturaZaStaż
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Prawo pracy

Okresy rozliczeniowe - co warto wiedzieć

30

Oznacza to, że dzięki okresowi rozliczeniowemu, 
można poznać dokładną liczbę godzin przepra-
cowanych przez pracownika, tj. czy przepracował 
liczbę godzin dokładnie odpowiadającą obowią-
zującemu go wymiarowi czasu pracy (w przypadku 
pełnego etatu wymiar czasu pracy będzie to 8 godzin 
na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 
5-dniowym tygodniu pracy), czy może jednak 
p r z e p r a c o w a ł  l i c z b ę  g o d z i n  w  w y m i a r z e 
przekraczającym obowiązujący pracownika wymiar 
czasu pracy i  mamy wówczas do czynienia 
z nadgodzinami.

W zakresie szczegółowego ustalenia okresu 
rozliczeniowego w danym zakładzie pracy, Kodeks 
pracy odsyła do wewnętrznych przepisów obowią-
zujących u danego pracodawcy. Tym właściwym 
miejscem regulacji okresu rozliczeniowego będzie 
układ zbiorowy pracy, regulamin pracy czy też 
obwieszczenie (dot. pracodawcy nie objętego 
układem zbiorowym pracy lub niezobowiązanego do 
ustalenia regulaminu pracy). Przy czym należy 
zaznaczyć, że Kodeks pracy nie daje pełnej swobody 

w zakresie ustalania okresu rozliczeniowego. Przede 
wszystkim, ustalenie okresu rozliczeniowego, w dużej 
mierze uzależnione jest od przyjętego u danego 
pracodawcy systemu czasu pracy. W podstawowym 
systemie czasu pracy, długość okresu rozliczeniowego 
może być wyrażona w tygodniach, a może obejmować 
też 12 miesięcy. 

Zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu pracy: „Czas pracy 
n i e  m o ż e  p r z e k r a c z a ć  8  g o d z i n  n a  d o b ę 
i  p r z e c i ę t n i e  4 0  g o d z i n  w  p r z e c i ę t n i e 
pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym okresie 
rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy”. 

Zgodnie z art. 129 § 2 Kodeksu pracy: „W każdym 
systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione 
przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub 
dotyczącymi organizacji pracy, okres rozliczeniowy 
może być przedłużony, nie więcej jednak niż do 
12 miesięcy, przy zachowaniu ogólnych zasad, 
dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia 
pracowników”.

To, jaki okres rozliczeniowy będzie obowiązywał 
u danego pracodawcy, należy ustalać z zakładową 
organizacją związkową:
ź  w przypadku okresu rozliczeniowego, nieprze-

kraczającego 4 miesiące w układzie zbiorowym 
pracy lub w regulaminie pracy,

ź  w przypadku dłuższego okresu rozliczeniowego, 
np. 12 - miesięcznego, w układzie zbiorowym pracy 
lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami 
z w iąz kow ym i ;  j eże l i  uzgod n ien ie  t reśc i 
porozumienia nie jest możliwe ze wszystkimi 
zakładowymi organizacjami związkowymi, 
pracodawca uzgadnia treść porozumienia 
z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi. 
War to zaznaczyć,  że kopię porozumienia 
w sprawie przedłużenia okresu rozliczeniowego 
czasu pracy pracodawca musi przekazać 
właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy, 
w terminie 5 dni roboczych od dnia jego zawarcia.

kres rozliczeniowy to instrument prawny, przewidziany przepisami Kodeksu pracy, który 

Osłuży do rozliczania czasu pracy pracowników. Innymi słowy, okres rozliczeniowy, to 
określony odcinek czasu, po upływie którego można ustalić czy został zachowany 

przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy oraz przeciętnie 40-godzinny tydzień pracy. 



„Jeżeli w zakładzie pracy nie działa zakładowa 

organizacja związkowa, to pracodawca samodzielnie 

ustala okres rozliczeniowy albo w regulaminie pracy 

albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest 

zobowiązany do ustalenia regulaminu pracy.” 

Odnosząc się do Volkswagen Poznań w § 8 

Regulaminu Pracy Spółki Volkswagen Poznań znajduje 

się zapis: „W Volkswagen Poznań obowiązuje 

4-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy, na 

zasadach określanych w Kodeksie pracy, z zastrze-

żeniem poniższych ustaleń: ewentualne nadgodziny 

wynikające z przekroczenia dobowego wymiaru czasu 

pracy oraz nadgodziny przypadające w niedzielę 

i  święta,  wypłacane będą pracownikom po 

zakończeniu  każdego mies iąca,  natomiast 

ewentualne nadgodziny wynikające z przekroczenia 

tygodniowego wymiaru czasu pracy (z wyłączeniem 

niedziel i świąt), wypłacane będą pracownikom na 

końcu danego okresu rozliczeniowego.” 

Opierając się natomiast na art. 129 § 2 Kodeksu 

pracy, Pracodawca, czyli Volkswagen Poznań Sp. 

z o.o., oraz OM NSZZ „Solidarność” w Volkswagen 

Poznań, wspólnie uzgodnili, że od dnia 01.01.2014 r.

Celem dokonanych ustaleń, jest przede 

wszystkim maksymalne zabezpieczenie miejsc pracy 

wszystkich pracowników Volkswagen Poznań oraz 

zachowanie wysokości i zasad wynagrodzeń, 

w  przypadkach ,  gdy  i s tn ie je  kon ieczność 

elastycznego reagowania na wahania produkcji oraz 

konieczność dostosowania organizacji pracy z uwagi 

na zmiany technologiczne, przyczyniające się do 

zapewnienia konkurencyjności fabryki. 

Powyższe Porozumienie nabiera tym większego 

znaczenia, gdy weźmie się pod uwagę obecną 

sytuację związaną z pandemią i przestojami 

spowodowanymi niedoborem komponentów.

                   Małgorzata Kozber-Latus
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 w Volkswagen Poznań Sp. z o. o. 

stosowany jest 12-miesięczny 

okres rozliczeniowy 
(w § 7 pkt 1 Porozumienia 3/2013 z dnia 20.11.2013 r.). 



Motoryzacja

Kryzys w branży

32

rzeciętny samochód zaopatrzony jest w 50-150 czipów. Przemysł motoryzacyjny w dużej P mierze uzależniony jest od dostawców z Azji. Problem, z którym zmaga się cała branża to 

niewystarczająca ilość półprzewodników.

 Oprócz panującej sytuacji epidemiologicznej, na 
brak części wpłynęło wiele czynników, m.in. awaria 
w fabrykach w Teksasie i Japonii, susze na 
Tajwanie, blokada Kanału Sueskiego, czy sytuacja 
energetyczna w Chinach. Niedobory części 
sk ł an ia j ą  p roducentów samochodów do 
wstrzymywania produkcji oraz wpływa to na poziom 
zatrudnienia. Sytuacja ta dotyczy wielu firm 
z branży, nie tylko fabryk Volkswagena. Dacia 
w swoich fabrykach produkcję wstrzymywała już 
kilkukrotnie i próbowała rozwiązać swoje problemy 
poprzez sprzedaż aut bez nawigacji. Następnie 
Skoda ogranicza bądź wstrzymuje produkcję do 
końca roku we wszystkich 3 zakładach na 
terytorium Czech. Według doniesień z września, 
Daimler zakłada redukcję załogi  o nawet 
kilkanaście tysięcy osób. Obecnie przed-
siębiorstwo nie zwalnia pracowników, jednak 
umożliwia przekwalifikowanie, jak i aktywizuje do 
dobrowolnych odejść proponując pracownikom 
odprawy. 

Z kolei Stellantis, zdecydował o przeniesieniu 
100 pracowników świadczących pracę w Tychach 

do słowackiej Trnavy. Delegacje spowodowane są 
nadwyżką personelu, w celu uniknięcia zwolnień 
czy wysłania pracowników na postojowe. Tyska 
fabryka mierzyła się z przestojami w tym roku już 
kilkukrotnie. Tymczasem Opel w jednej z swoich 
fabryk w Turyngii wstrzymuje produkcję do końca 
roku, a powrót produkcji przewidziany jest dopiero 
na początek roku 2022. Fabryka Vigo w Hiszpanii 
ogłosiła likwidację zmiany na drugiej linii zakładu. 
Produkowane są tam m.in. Citroën Berlingo 
i Peugeot Rifter oraz Partner. Ponad 750 osób 
zostanie przydzielonych do innych zmian, 
a 600 osób, które posiadają umowy tymczasowe 
będzie miało je rozwiązane. 

Są to nieliczne przykłady ukazujące skalę 
prob lemu,  k tór y  wp ływa na  ca łą  branżę 
motoryzacyjną. Według danych firmy Alix Partners, 
ze względu na brak części ponad 7,7 miliona 
samochodów w tym roku nie zostanie wypro-
dukowanych. Są to olbrzymie straty dla fabryk, 
a klienci mimo złożonych zamówień nie otrzymują 
samochodów na czas.



Analizując sytuację w branży motoryzacyjnej, 
można dostrzec, iż tysiące miejsc pracy jest 
zagrożonych. Rządy w Niemczech, Hiszpanii, 
Czechach i na Słowacji wprowadziły ponownie 
programy pomocowe ze środków publicznych, 
zapewniają one dopłaty do wynagrodzeń, by 
ochronić potencjał przemysłu motoryzacyjnego 
i dochodów pracowników. Rząd Polski, oprócz 
tarczy antykryzysowej z początku pandemii, nie 
wsparł sektora motoryzacyjnego, mimo tego, iż jest 
to koło zamachowe polskiej gospodarki. W związku 
z panującą sytuacją, dnia 19 października 2021 r. 
strony pracowników i strony pracodawców Zespołu 
ds. polityki gospodarczej i rynku pracy Rady Dialogu 
Społecznego, w którym uczestniczy również 
reprezentacja pracowników Volkswagen Poznań, 
zawnioskowała do Rządu RP o pilne wypracowanie 
i uruchomienie programu pomocy i ochrony miejsc 
pracy i  wynagrodzeń dla przedsiębiorców 

i pracowników przemysłu motoryzacyjnego 
w Polsce. 

W dodatku Prezydium Rady Krajowej Sekcji 
Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność”, 
dnia 11.10.2021 r. również przedstawiło stanowisko, 
w którym oczekuje konkretnego wsparcia 
i wypracowania rozwiązań, by pomóc branży 
motoryzacyjnej.  Powyższe działania mogą pomóc 
w skal i  globalnej,  lecz równie ważne jest 
wypracowywanie rozwiązań na poziomie lokalnym. 

Solidarność w Volkswagen Poznań działa 
tak, aby zabezpieczyć jak największą liczbę 
pracowników. Efektem tych działań jest gwarancja 
zatrudnienia do 1 stycznia 2024 roku 8500 
pracowników.

Sebastian Elsner
Aleksandra Kaczmarek

JAKIE PODJĘTO DZIAŁANIA, BY WESPRZEĆ BRANŻĘ MOTORYZACYJNĄ???
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Prawo pracy

ariera zawodowa to długa i wymagająca podróż. To, jak ją pokonamy zależy w dużej mierze od nas K samych. Zapewne każdy z nas kojarzy to uczucie niepewności, gdy pierwszy raz musiał udać się sam 
w daleką podróż koleją.

To zagubienie na wielkim dworcu kolejowym: w którą stronę się udać? Gdzie jest nasz peron? Czy na 
pewno to ten pociąg? A co, jeśli mam zły bilet? Na te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w materiałach 
przygotowanych przez tysol.pl we współpracy z Krajową Sekcją Młodych NSZZ „Solidarność”. 

Pytań mnóstwo, a młode osoby często pozostają 
z tymi pytaniami same, a to nasza pierwsza, tak poważna 
wyprawa. Wejście na rynek pracy można porównać do 
kolei, tylko zamiast peronów i pociągów, mamy branże 
zawodowe i wiele przeróżnych firm, do których możemy 
wsiąść. W ręku trzymamy bagaż w postaci naszego 
wykształcenia i kwalifikacji, ale czy wybierzemy 
odpowiedni pociąg? Jak będzie przebiegać nasza podróż 
i czy dojedziemy do upragnionego miejsca? To już w dużej 
mierze zależy od nas samych!

Na stronie internetowej www.kolejnamlodych.pl 
przedstawiono kompendium wiedzy, którą powinien 
posiadać młody pracownik wchodząc na rynek pracy. 
Znajdziecie tam również informacje, dzięki którym można 
dowiedzieć się, jak efektywnie wykorzystać swoje 
wykształcenie i kompetencje u obecnego pracodawcy. 

Specjaliści podpowiadają, jak znaleźć dobrego 
pracodawcę i czym go do siebie przekonać, oraz jak 
sprawić, żeby bardziej świadomie pokierować swoją 
karierą zawodową. Jest też wiele innych wskazówek dla 
osób już zatrudnionych. W bardzo przystępny sposób 
tłumaczą oni, jakie rodzaje umów można zawierać 
z pracodawcą i jakie wynikają z nich prawa, ale też 
obowiązki. To podstawa, by nie dać się oszukiwać, ale też 
być fair wobec przełożonych. Współpraca i otwarty dialog 
w miejscu pracy, to najlepsza forma zagwarantowania 
sobie lepszych warunków na co dzień. 

Praca stanowi dużą część naszego życia, dlatego nie 
zapominamy o czasie wolnym od pracy. Zachowanie 
równowagi między światem służbowym i prywatnym to 
klucz, by czuć się dobrze w nich obu, dlatego szczególnie 
polecamy część dotyczącą tzw. Work-Life Balance. 

Serdecznie zachęcam do odwiedzenia strony 
www.kolejnamlodych.pl

Katarzyna Nowak

Kolej na Młodych



W ramach pakietu pracownicy mają dostęp do 
ponad 2200 placówek w całym kraju, dostęp do 
lekarzy specjalistów, do bezpłatnych badań 
diagnostycznych i zabiegów oraz wizyt domowych. 
Pracownicy mają też możliwość ubezpieczenia 
członków rodziny w ramach pakietu medycznego, 
w tym rodziców i teściów.

Nowości w Pakiecie Medycznym PZU dla 
Pracowników Volkswagen Poznań:

1. Zakres podstawowy:
- chirurg naczyniowy
- psycholog i psychiatra – ilość wizyt 8
- rehabilitacja – 5 wizyt
- badanie na helicobacter pyroli w kale
- badanie na boreliozę
- bezpłatny kontrast w TK i NMR

2. Zakres rozszerzony: 
- psycholog i psychiatra – ilość wizyt 8

3. Zakres specjalistyczny: 
- ortodonta
- bezpłatne znieczulenie ogólne
- bezpłatny przegląd stomatologiczny – 2 razy 
w roku 

4. Zakres Senior  
- program profilaktyczny – raz w roku w cenie
- mammografia
- echo serca
- echo serca z Dopplerem
- TK i NMR zwiększenie zniżki do 20 %
- USG dopplerowskie

Zmiany pakietu z:
ź Niższy → wyższy 
 np. Indywidualny → partnerski można dokonać 
 w każdej chwili w ciągu roku (do 20. dnia 

każdego miesiąca)

ź Wyższy → niższy
np. Rodzinny → indywidualny można dokonać 
tylko raz w roku w rocznicę wejścia w życie 
umowy (01.10. danego roku)

Zmiany zakresu z:
ź Niższy → wyższy

np. podstawowy → rozszerzony

ź Wyższy → niższy
 np. specjalistyczny → podstawowy można 
 dokonać tylko raz w roku w rocznicę wejścia 
 w życie umowy (01.10. danego roku)

Każdy ubezpieczony może zrezygnować z pakietu 
w dowolnej chwili, natomiast ponownie można 
przystąpić nie wcześniej niż w kolejną rocznicę 
polisy.

Dbajmy zatem o zdrowie i badajmy się!

Violetta Eder

Lekarze i specjaliści

Pakiet medyczny PZU Zdrowie
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M NSZZ „Solidarność” brała udział w negocjacjach dotyczących wyboru najlepszej oferty O ubezpieczenia zdrowotnego. W toku tych rozmów podpisana została nowa umowa z PZU, która 
weszła w życie z dniem 1 października 2021 r.  Dzięki tej umowie, podpisanej na 2 lata, możemy w tym 
okresie korzystać z szerokiej gamy usług medycznych. 
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