Karnety KKS Lech Poznań

INFO – SERWIS

Sprzedaż karnetów dla członków Związku
na rundę WIOSNA 2016 potrwa do 11 lutego
2016 r.

styczeń 2016 (113)
OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

Szczegóły na tablicach związkowych.

Krajowa Sekcja Przemysłu
Motoryzacyjnego NSZZ
„Solidarność”

Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej
Dnia 26 stycznia 2016 roku w siedzibie Zarządu Regionu
Wlkp. NSZZ „Solidarność” odbyło się posiedzenie Komisji
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Volkswagen
Poznań. Podczas spotkania, w którym uczestniczyli
J. Musielak, D. Mnich i N. Zdravkova, został oficjalnie
przedstawiony nowy Członek Zarządu ds. finansowych
Marko Antonio Sebastian.
Dokonano podsumowania 2015 roku oraz przedstawiono
bieżący program produkcyjny. Jednocześnie
podczas
posiedzenia został uzgodniony plan urlopowy na rok 2016.
Jednym z punktów spotkania było wystąpienie
przewodniczącego ZR Wlkp. NSZZ „Solidarność”,
Jarosława Lange, który wypowiedział się w związku
z planowaniem powołania zespołu kodyfikacyjnego w celu
uchwalenia nowego kodeksu pracy oraz nadania mocy
prawnej i administracyjnej inspekcji pracy. Omówiono też
zmiany w kodeksie pracy w kwestii umów i urlopów
macierzyńskich.

W dniach 21-22 stycznia 2016 roku
odbyło się posiedzenie Rady Krajowej
Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ
„Solidarność” w Kielcach.
Na spotkaniu oprócz spraw bieżących
i omówienia sytuacji w zakładach pracy
zrzeszonych w sekcji poruszono tematy
związane z zasadami wyborczymi w NSZZ
„Solidarność”. Ważnym punktem było przyjęcie
stanowiska w sprawie wsparcia polskich
zakładów przemysłowych przy zamówieniach
publicznych.
Treść stanowiska dostępna jest w biurze
Związku.

Sekcja Młodych przy Sekretariacie
Metalowców
20 stycznia 2016 roku w Warszawie spotkali się
członkowie Sekcji Młodych przy Sekretariacie
Metalowców. Celem spotkania było wyłonienie
4 delegatów na Krajową Sekcję Młodych.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
wybrano 2 przedstawicieli z Volkswagen
Poznań - Sebastiana Antczaka oraz Michała
Majchrzaka. Pierwsze posiedzenie Krajowej
Sekcji Młodych, podczas którego zostaną
wybrane poszczególne władze, odbędzie się
29 stycznia 2016 roku w Warszawie.

Wymiana kart rabatowych Profit Club dla
współmałżonek i współmałżonków

Szczegóły na tablicach związkowych.
Kontakt: M. Frydryszak, e-mail: extern.marta.frydryszak1@vw-poznan.pl

