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OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

Drogie Koleżanki i Koledzy,
informujemy, iż w wyniku długotrwałych starań
przedstawicieli naszej Organizacji powstanie
wiata na przystanku autobusowym przy ulicy
Warszawskiej. Otrzymaliśmy zapewnienie od
Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, iż
wiata ustawiona zostanie już w połowie
grudnia br.
Redakcja

InterSoli w Poznaniu

Zebranie Delegatów
22 listopada 2014 r. odbyło się Międzyzakładowe Zebranie
Delegatów NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań.
Przewodniczący OM NSZZ „Solidarność” Piotr Olbryś
przedstawił sprawozdanie z prac i wydarzeń mijającego roku
kadencji 2014 - 2018. Podczas swojej prezentacji omówił
najważniejsze obszary działalności związkowej, wśród których
znalazły się między innymi: wynagrodzenia, bezpieczeństwo
miejsc pracy, współdecydowanie, dialog z pracodawcą
i członkami Związku, funkcjonowanie struktur związkowych,
takich jak np. Zarządy Kół, czy też dodatkowe działania
Związku Zawodowego. Ponadto złożone zostały sprawozdania
z działalności Społecznej Inspekcji Pracy oraz Komisji
Rewizyjnej NSZZ „Solidarność” w VWP. Podczas zebrania
delegaci podjęli również burzliwą dyskusję dotyczącą
zagadnień tegorocznych rozmów płacowych oraz oczekiwań
pracodawcy.

W dniach 19 - 21 listopada 2014 r. w Poznaniu
obyło się spotkanie blisko 40 przedstawicieli
związków zawodowych z sześciu krajów
Europy Środkowo-Wschodniej - grupy InterSoli.
Obrady toczyły się w Odlewni Volkswagen
Poznań oraz w Zarządzie Regionu Wielkopolskiej „Solidarności”, a do głównych tematów
należały m.in. organizacja czasu pracy
w lokalizacjach Koncernu VW, stopnień
wdrożenia prawa do współdecydowania
związków zawodowych w poszczególnych
fabrykach Volkswagen, zrównoważony rozwój
w przemyśle motoryzacyjnym, czy też działania
w zakresie ustawodawstwa europejskiego
dotyczącego ochrony praw pracowników.

Negocjacje płacowe
W dniu 17 listopada 2014 r. odbyła się ósma runda negocjacji
płacowych. Podobnie jak poprzednie rundy, również ta nie
przyniosła przełomu w rozmowach. Pracodawca w dalszym
ciągu nie ustosunkował się do 12 postulatów wniesionych
przez grupę negocjacyjną. Na chwilę obecną nie ma żadnych
ustaleń, a kolejna runda negocjacji zaplanowana jest na
1 grudnia br.

Protest w MAN Bus Sady
14 listopada 2014 r. odbył się protest
związkowców zakładu produkcji autobusów
MAN w Sadach. Pracownicy domagali się
godziwych odpraw i gwarancji otrzymania
nowej pracy. Protestujących wsparli również
przedstawiciele naszej Organizacji.
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