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Paczki świąteczne

OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

Międzyzakładowa Komisja Młodych

Dnia 30 listopada 2016 r. odbyło się posiedzenie
wyborcze do Międzyzakładowej Komisji Młodych
NSZZ „Solidarność” w Volkswagen
Poznań.
Dokonano wyboru 18 przedstawicieli z każdego
zakładu, zarówno z działów pośredniej jak i
bezpośredniej produkcji. Przewodniczącym MKM
został Sebastian Antczak, a zastepcą Karol Kamiński.

Wybory Społecznej Inspekcji Pracy

Dnia 30 listopada 2016 r. zakończył się trzeci, ostatni
już etap wyborów do Społecznej Inspekcji Pracy.
Grupowi SIP wybrali Inspektorów Wydziałowych oraz
Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy. Łącznie
zostało wybranych 33 inspektorów, w tym 24
grupowych oraz 8 wydziałowych. Pozostały jeszcze
wybory uzupełniające, w przypadku uruchomienia 2 i 3
zmiany w Zakładzie nr 2. Spośród wszystkich
wybranych przedstawicieli, aż 15 kolegów po raz
pierwszy zostało wybranych do SIP. W związku z tym,
na początku roku 2017 przeprowadzimy odpowiednie
szkolenia oraz liczymy na wsparcie kolegów mających
doświadczenie w tego typu działalności.

Informujemy, że od 8 grudnia 2016 roku
OM NSZZ „Solidarność" w Volkswagen
Poznań rozpoczyna cykl wydawania
paczek świątecznych.
Poniżej
przedstawiamy
terminy
wydawania
paczek
świątecznych
w poszczególnych obszarach:
08.12.2016 r. (czwartek)
- Zakład 3 hala 2, brama wjazdowa do
Narzędziowni,
- I / II zmiana w godz. 12:30 - 14:30,
- II / III zmiana w godz. 21:00 - 22:30,
09.12.2016 r. (piątek)
- Zakład 2, wejście główne przy klatce
schodowej
pomiędzy
Lakiernią,
a Montażem,
-w godz. 12:00 - 14:30,
12.12.2016 r. (poniedziałek)
-Zakład 4, SWB od strony magazynu,
- I / II zmiana w godz. 12:30 - 15:00,
- II / III zmiana w godz. 21:00 - 22:30,
13.12.2016 r. (wtorek)
- Zakład 1, Spawalnia, podmontaż dachów
- I / II zmiana w godz. 12:30 - 15:00,
- II / III zmiana w godz. 21:00 - 22:30,
14.12.2016 r. (środa)
- Zakład 1, Montaż, hala 1, przy majsterni
Logistyki,
- I / II zmiana w godz. 12:00 - 15:00,
- II / III zmiana w godz. 21:00 - 22:30,
15.12.2016 r. (czwartek)
-Zakład 1, Lakiernia i Administracja,
wejście główne Lakierni,
- I / II zmiana w godz. 12:30 - 15:00,
- II / III zmiana w godz. 21:00 - 22:30,

Bonus Świąteczny

Informujemy, że w grudniu 2016 r.
zostanie wypłacony bonus świąteczny za
miesiąc listopad. Bonus wynosi 40 %
zasadniczego wynagrodzenia i jest
wynegocjowany dla pracowników firmy
Volkswagen Poznań oraz Agencji Pracy
Tymczasowej.
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