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OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

Spotkanie z Pracownikami
W dniu 26 czerwca br. odbyło się spotkanie
z pracownikami, transmitowane we wszystkich
zakładach VWP. Zgromadzonych pracowników
przywitała Jolanta Musielak, Członek Zarządu
ds.
Personalnych.
Następnie
głos
zabrał
Przewodniczący OM NSZZ „Solidarność” w VWP,
Piotr Olbryś. W swoim wystąpieniu odniósł się
do nowelizacji ustawy dotyczącej pracowników
Agencji Pracy Tymczasowej. Dodatkowo poruszony
został temat przyszłości wszystkich zakładów,
w
szczególności
pozyskanie
produkcji
modelu
Caddy
5
oraz
wprowadzenia
3 zmiany w Zakładzie nr 2 w Białężycach. Prezes
Volkswagen Poznań Jens Ocksen przedstawił
program produkcyjny we wszystkich czterech
zakładach oraz nawiązał do nowego projektu
samochodu Caddy 5. Ponadto poruszył temat
zbliżającego się jubileuszu w Odlewni, 25-lecia
Volkswagen Poznań w 2018 r. oraz przedstawił stan
zdrowotności pracowników we wszystkich zakładach.
Prezes przedstawił także strategię Volkswagen
Poznań na następne lata. Na koniec spotkania Zarząd
wspólnie ze Związkiem Zawodowym „Solidarność”
odpowiedział na pytania zadane przez pracowników.

Posiedzenie Komisji
Międzyzakładowej

W dniu 22 czerwca 2017 r. odbyło się
posiedzenie Komisji Międzyzakładowej
NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań.
Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy
Mirosław Balcerek przedstawił przebieg
pomiarów
na
nowo
powstających
stanowiskach w Zakładzie nr 2 oraz nowe
miejsce
ładownia
akumulatorów
w Zakładzie nr 1. Przewodniczący Piotr
Olbryś
omówił
aktualną
sytuację
produkcyjną w poszczególnych zakładach
VWP,
przekazał
Członkom
Komisji
sprawozdanie z ostatniego posiedzenia
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz
poruszył
temat
zmian
w
ustawie
o pracownikach tymczasowych, która
dotyczy czasu trwania umów pracowników
zatrudnionych
przez
Agencję
Pracy
Tymczasowej. Ponadto przewodniczący
odniósł się do wyzwań, jakie w niedługim
czasie czekają naszą organizację.

Karnety Lech Poznań

Informujemy, że sprzedaż karnetów na
mecze Lecha Poznań na sezon 2017/2018
za
pośrednictwem
biura
Związku
Zawodowego trwa do 13 lipca br.

OK System
Przypominamy, że wszyscy zainteresowani
nabyciem karnetu OK System na miesiąc
sierpień 2017 powinni wypełnić formularz
zgłoszeniowy w biurze Związku do końca
czerwca br.
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