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OM NSZZ „Solidarność’’ w Volkswagen Poznań posiada strukturę
dostosowaną do struktury Volkswagen Poznań. Wszystkie działy
produkcji i administracji posiadają swoich przedstawicieli.
Wybrani reprezentanci raz w miesiącu spotykają się na zebraniu z
kierownictwem poszczególnych działów, gdzie są omawiane
tematy zgłoszone przez pracowników.

W dniu 5 czerwca 2017 r. odbyło się cykliczne spotkanie Zarządu Koła Zapewnienia Jakości, na którym obecni
byli kierownicy: Marcin Żynda, Marek Woźniak, Karol Kaczmarowski oraz doradca personalny Iwona Jasińska.
Podczas zebrania poruszone były tematy przebudów w obszarach zapewnienia jakości w okresie przerwy
urlopowej, tj.: remont przenośników przy tunelu zraszania i ZP-8, wymiana skidów na linii ML-4 i ML-5 oraz
plany związane z przeniesieniem stanowiska „Tunelu świetlnego” w inny obszar.
6 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła Logistyki, w którym uczestniczył kierownik Janusz
Blinkiewicz. Kierownik przedstawił dane statystyczne dotyczące wniosków PCU zgłaszanych
w latach 2015 – 2017 przez pracowników PPL – 3/1, poinformował o statusie prac nad rozwiązaniem tematu
zakazu wykorzystywania przez pracowników odpadów drewnianych i poprodukcyjnych oraz przedstawił plan
prac urlopowych i zapotrzebowanie na personel w czasie korytarza urlopowego.
12 czerwca br. na posiedzeniu Zarządu Koła Spawalni Zakładów nr 1 i 4 omówione zostały zapisy dotyczące
zmian w przepisach od 01.06.2017 r. dla pracowników zatrudnionych w ramach Agencji Pracy Tymczasowej
oraz poruszono kwestie rozruchu po urlopie zakładowym. Ponadto przedstawiciele Zarządu Koła zgłosili temat
częstych spóźnień lekarzy w służbie zdrowia, umowy najmu parkingu przy firmie Clip oraz ewentualnych miejsc
parkingowych przy Pilothali dla pracowników z ograniczoną zdolnością. Przewodniczący Piotr Olbryś omówił
aktualny stan zamówień oraz poruszył kwestię zbliżających się negocjacji płacowych.
19 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła Lakierni. Na posiedzeniu omawiano kwestie związane
z wygaszaniem linii produkcyjnej przed przerwą urlopową oraz jak będzie wyglądać praca na poszczególnych
działach. Przedstawiony został aktualny stan zamówień Caddy/T6, a przedstawicielom został zaprezentowany
harmonogram pracy po przerwie urlopowej. Przedstawiciele zostali zapytani o pomysły i ich sugestie odnośnie
harmonogramu pracy w roku 2018. Kierownik działu personalnego Ewa Golik przedstawiła stan fluktuacji na
lakierni, bieżącą sytuację zdrowotnościową oraz nawiązała do zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników
tymczasowych.
20 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Koła Montażu. Główne tematy, które były przedstawione
to m.in.: stan zamówień oraz dodatkowe zmiany nadgodzinowe w lipcu i sierpniu 2017 r.
W zebraniu uczestniczył kierownik montażu Sebastian Rozenkowski, który przedstawił plany przeróbek
i remontów w czasie urlopu zakładowego oraz stany osobowe. Zostało również omówione działanie
dodatkowego czytnika ERCP w obszarze 9,5 metra. W spotkaniu uczestniczył kierownik działu personalnego
Bartłomiej Szymańskim, który przedstawił stan personelu, fluktuacje oraz stan zdrowotności w Zakładach nr 1
i 4. Dodatkowo kierownik omówił kontrole domowe w trakcie L4 i przebieg rozmów z pracownikami po
powrocie ze zwolnienia lekarskiego. Na spotkaniu rozmawiano o działaniach Społecznej Inspekcji Pracy na
wszystkich obszarach montażu, a w szczególności temat rozdzielenia części akumulatorów z hali nr 3 na halę
nr 1.

Zakład nr 2

W dniach 20 i 27 czerwca br. odbyły się spotkania Zarządów Kół Montażu i Lakierni w Zakładzie nr 2 we
Wrześni. Podczas posiedzenia Zarządu Koła Montażu obecny był kierownik Cezary Tadej oraz kierownik Marek
Matkowski i kierownik personalny Patryk Kaiser. Najważniejsze tematy jakie pojawiły się na zebraniu to m.in.:
odciągi spalin na FA7, podciśnienie na kabinach objazdowych, stan prac nad poprawą ergonomii w obszarze
kokpitów oraz drogi dla pieszych w hali montażu. Ponadto omówiono bieżącą sytuację produkcyjną oraz
przygotowania do negocjacji płacowych. W posiedzeniu Zarządu Koła Lakierni uczestniczył kierownik lakierni
Robert Pleśnierowicz i doradca personalny Weronika Piotrowska. Główne punkty, które były omawiane to:
zbyt małe oświetlenia na WAB oraz luźne przewody na stanowiskach pracy. Ponadto poruszono temat nowego
gremium, które będzie się zajmowało tematami infrastruktury na Zakładzie nr 2.

Zakład nr 3
13 czerwca br. odbyło się zebranie w Zakładzie nr 3 i było to kolejne wspólne posiedzenie Zarządów Kół
Utrzymania Ruchu, Głowic Cylindrycznych, Odlewów Ciśnieniowych oraz Logistyki, w którym również
uczestniczyli wszyscy kierownicy w/w obszarów. Głównym tematem było omówienie złej nawierzchni
transportowej na hali nr 2, poszerzenie wielkości drzwi wyjazdowych na rdzeniarni (Cold-Box), brak wentylacji
odciągowej na hali nr 1 na nowych rdzeniarkach Lempe 13,14,15 oraz brak wentylacji na obszarze
„Gusknotów” na hali nr 2.
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