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OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

Posiedzenie Krajowej Sekcji
Przemysłu Motoryzacyjnego

W dniach 9-10 marca 2017 r. w Zakładzie nr 2
w Białężycach odbyło się posiedzenie Krajowej Sekcji
Przemysłu Motoryzacyjnego. Członkowie Rady
zwiedzili fabrykę oraz spotkali się z kierownikiem
ds. personalnych Zakładu nr 2, Marcinem
Jankowskim, który przedstawił historię budowy fabryki
oraz wyzwania na najbliższą przyszłość. W zebraniu
uczestniczył
również przewodniczący Regionu
Wielkopolska NSZZ „Solidarność” Jarosław Lange,
który przedstawił zebranym tematy nurtujące związek
w Wielkopolsce oraz przybliżył zagadnienia, którymi
zajmuje się Rada Dialogu Społecznego. Głównym
tematem obrad było omówienie bieżących zagadnień
przemysłu
motoryzacyjnego
w
Polsce
oraz
przedstawienie informacji o powołaniu zespołu
ds. motoryzacji w ramach Rady Dialogu Społecznego.
Ponadto na posiedzeniu Sekcji
zatwierdzono
sprawozdanie finansowe za rok 2016 oraz przyjęto
plan wydatków na rok 2017. Przedstawiciele zakładów
zrzeszonych
w Sekcji przedstawili problemy
poszczególnych zakładów pracy.

Spotkanie z Pracownikami
Zakładu nr 3

Dnia 6 marca 2017 r. odbyło się spotkanie
informacyjne z pracownikami w zakładzie
nr 3. Pracowników przywitał Kierownik
zakładu Tomasz Pupek oraz przedstawiciel
NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań
Zbyszek Jarecki. Podczas spotkania
zaprezentował się nowy dyrektor odlewni
Thomas Kreuzinger – Janik. Głównymi
tematami, które były poruszane w trakcie
spotkania były m.in.: odzysk ciepła z
odlewni, redukcja spalin CO2 oraz wyzwania
i inwestycje w 2017 roku. Przewodniczący
NSZZ „Solidarność" Piotr Olbryś przedstawił
bieżącą
sytuacje
zakładów
Budowy
Samochodów oraz odniósł się do Zakładu
nr 3. Spotkanie zakończyło się rundą pytań
pracowników skierowanych do kierownictwa
i przedstawicieli załogi.

VI Mistrzostwa Polski KSPM
Dnia 11 marca 2017 roku odbyły się VI
Mistrzostwa
Polski
Krajowej
Sekcji
Przemysłu
Motoryzacyjnego
NSZZ
„Solidarność” we Wrześni. Zwycięzcą
turnieju została drużyna Volkswagen Motor
Polska, która pokonała w finale po rzutach
karnych zespół
z Płocka 3-1. Trzecie
miejsce zajęła drużyna Gestamp Września.
Najlepszym zawodnikiem został Arkadiusz
Żaglewski
z CNH Płock, natomiast
najlepszym
bramkarzem
Ireneusz
Małecki z Gestamp Września. Wszystkim
wyróżnionym jeszcze raz gratulujemy.
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