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OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

Międzyzakładowa Komisja
Młodych
Dnia 30 listopada 2016 r. o godz. 12.00
w B.U.S. w Zakładzie nr 1 odbędzie się
spotkanie wyborcze dla kandydatów do
Rady Komisji Młodych w Volkswagen
Poznań.
Wszystkich
zgłoszonych
kandydatów prosimy o obecność.

Odlewnia – Utrzymanie
Ruchu
Krajowy Zjazd Delegatów
W dniach 24 - 25 listopada 2016 roku odbył się XXVIII
Krajowy Zjazd Delegatów w Orlen Arenie w Płocku.
Głównymi punktami obrad były panel dyskusyjny
dotyczący dialogu społecznego oraz dyskusja nad
zmianami w Statucie Związku Zawodowego NSZZ
„Solidarność”. W obradach uczestniczył Prezydent RP
i Premier RP, którzy wręczyli odznaczenia państwowe
zasłużonym obywatelom.

Posiedzenie Komisji
Międzyzakładowej
Dnia 17 listopada 2016 r. w Zakładzie nr 2 odbyło się
posiedzenie
Komisji
Międzyzakładowej
NSZZ
„Solidarność” w VWP. W posiedzeniu uczestniczyli
Członkowie Zarządu Volkswagen Poznań. Pan Jens
Ocksen przedstawił aktualną sytuację produkcyjną
oraz sprzedażową. Poruszony został również temat
bieżącej sytuacji w Koncernie. Członek Zarządu
ds. Personalnych Jolanta Musielak omówiła temat
przyszłości, jakie szanse oraz zagrożenia stoją przed
naszym przedsiębiorstwem. Podczas posiedzenia
Przewodniczący OM NSZZ „Solidarność” w VWP Piotr
Olbryś przedstawił przed Zarządem koncepcję pakietu
przyszłości o nazwie „Pakiet 10”, który ma na celu
zabepieczenie
rozwoju
przedsiębiorstwa
oraz
stabilności zatrudnienia dla Załogi Volkswagen
Poznań w kolejnych latach.

W dniach 14-15 listopada 2016 r.
w Zakładzie nr 3 odbyły się warsztaty
dotyczące powstania autonomicznego
utrzymania ruchu dla działu rdzeniarni.
Celem warsztatów było zwiększenie
dostępności maszyn oraz ograniczenie
czasu oczekiwania na usunięcie awarii
przez pracowników Utrzymania Ruchu.
W
wyniku
wspólnych
ustaleń
zdecydowano się wprowadzić program
pilotażowy dla działu rdzeniarni na okres
3 miesięcy, w którym oddelegowani i
przeszkoleni pracownicy tego działu będą
wspomagać
Utrzymanie
Ruchu
w usuwaniu drobnych i prostych awarii,
które będą leżały w ich kompetencjach.

Ubezpieczenie grupowe PZU
Informujemy,
że
każdy
pracownik
Volkswagen
Poznań
oraz
Agencji
Pracy Tymczasowej może przystąpić do
grupowego ubezpieczenia PZU Życie.
Dodatkowo można ubezpieczyć partnera
życiowego, pełnoletnie dziecko oraz
współmałżonka. Deklaracje przystąpienia
do grupowego ubezpieczenia od stycznia
2017 r. należy złożyć do 15 grudnia br.
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