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w Volkswagen Poznań

Posiedzenie Komisji
Międzyzakładowej
W środę 30 marca odbyło się posiedzenie
Komisji Międzyzakładowej, którego głównym
tematem były aktualnie toczące się rozmowy
z
Zarządem
VWP
dotyczące
sytuacji
w Koncernie, realizacji programu produkcyjnego
na cały 2016 rok w Z-1 i Z-4 oraz systemów
organizacji czasu pracy m.in. w Odlewni.
Związek otrzymał m.in. propozycje ze strony
Volkswagen Poznań, na które nie wyraża zgody.
O wynikach prowadzonych negocjacji pracownicy zostaną poinformowani niezwłocznie po
podpisaniu stosownego porozumienia. Ponadto
Członkowie
Komisji
otrzymali
odpowiedź
Zarządu na Stanowisko Delegatów w sprawie
wymiany kart płatniczych, deklarując potrzebę
spotkania z przedstawicielami Związku w tej
sprawie.

Komisja BHP
Spotkanie z pracownikami Zakładu nr 3
Dnia 24 marca 2016 roku odbyło się spotkanie informacyjne
z pracownikami Zakładu nr 3. Uczestników spotkania powitali
Dyrektor Odlewni Mirko Wöllenstein oraz zastępca
przewodniczącego OM NSZZ „Solidarność” w Volkswagen
Poznań, Zbyszek Jarecki. Przewodniczący OM NSZZ
„Solidarność” Piotr Olbryś zaprezentował bieżące działania
naszej Organizacji związkowej oraz realizację wniosków OM
NSZZ „Solidarność” w Zakładzie nr 3, odnosząc się przy tym
m.in. do programu oszczędnościowego SPEED oraz projektu
ShopFloor Management. Dyrektor Odlewni Mirko Wöllenstein
przedstawił aktualny status Odlewni, a także omówił wyzwania
z którymi musi się zmierzyć Załoga Odlewni w Poznaniu
w najbliższych latach. Kierownictwo Odlewni podczas
spotkania odniosło się m.in. do sytuacji finansowej Zakładu
nr 3, personalnej, jakościowej i produkcyjnej. Spotkanie
zakończyło się rundą pytań pracowników skierowanych do
Kierownictwa i Przedstawicieli Załogi.

Dyżur radcy prawnego dla Członków Związku
31.03.2016 r. (czwartek)
13:00 – 15:00, Zakład nr 1

Zapisy pod nr tel. (61) 887 20 54, wew. 2054.

Dnia 23 marca 2016 roku odbyło się
posiedzenie Komisji BHP, podczas którego
analizowano wypadki przy pracy w 2015 roku.
Kierownicy montażu i spawalni przedstawili
plany działań prewencyjnych zmniejszających
ryzyka wypadków w bieżącym roku. Kolejnym
tematem była „Strategia zdrowotna – Plan
aktywności 2016”, która ma na celu wspieranie
i popularyzację aktywności fizycznej. Ważnym
punktem
było
przedstawienie
środków
zaradczych poprawy warunków BHP i ochrony
przeciwpożarowej, w tym poprawa wentylacji
i naprawa dachu na Zakładzie nr 3.

Wizyta młodych związkowców
w fabryce VW w Hanowerze
W dniach 20 – 23 marca 2016 roku odbyło się
spotkanie młodych związkowców z naszej
organizacji związkowej z przedstawicielami
młodzieży IG Metall w Volkswagen Hanower.
Celem spotkania było poznanie struktur oraz
modelu
działania
młodzieży
związkowej
w fabrykach Volkswagena. Czas ten był
doskonałą okazją, aby zobaczyć jak zorganizowana jest młodzież związkowa oraz jak
wygląda kooperacją między przedstawicielami
młodzieży i uczniów a działem personalnym
oraz działami fachowymi.
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Szczegóły na tablicach związkowych.

