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Dyżury

OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

Wynagrodzenia
W styczniu 2018 roku wraz z wynagrodzeniem
za miesiąc grudzień 2017 zostaną wypłacone
m.in. 3 bonusy:
a) bonus roczny, którego wartość wyliczana jest dla
danego Zakładu w oparciu o uzyskane
wyniki finansowe, jakościowe i zdrowotne
w poszczególnych miesiącach w 2017 roku;
b) 1500 zł brutto z tytułu niewykorzystanych
w roku 2017 5 dni elastyczności;
c) 2250 zł brutto – druga transza z tytułu jubileuszu
25-lecia Volkswagen Poznań Sp. z o. o.
Bonusy te przysługują pracownikom zatrudnionym
oraz niepozostającym w okresie wypowiedzenia
na dzień 31 grudnia 2017 roku i zostały
wynegocjowane przez NSZZ „Solidarność” dla
pracowników firmy Volkswagen Poznań i Agencji
Pracy Tymczasowej.
Ponadto następuje waloryzacja tabeli płac
(podwyżka). Stawki wynagrodzenia zasadniczego
ulegają od 01.01.2018 r. podwyższeniu o 7.2 % plus
250 zł brutto.
Oprócz tego pracownicy otrzymają spłatę
dodatków za przepracowane nadgodziny wynikające
z przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy
(tzw. szare dni) w 2017 roku.

Dyżury
przedstawicieli
PZU
w Volkswagen Poznań odbywają się w:
- Zakładzie nr 2 - w poniedziałki oraz piątki,
godz. od 11:00 do 15:00 w biurze Związku;
- Zakładzie nr 3 - w czwartki, godz. od 13:00
do 14:30 w biurze Związku;
- Zakładzie nr 4 - w środy, godz. od 13.30
do 14.30, główna stołówka.
Biuro Związku w Zakładzie nr 1 obsługuje
interesantów od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 16.00.

Zasiłki statutowe

Wszystkim
Członkom
Związku
Zawodowego „Solidarność” w Volkswagen
Poznań przysługuje zasiłek statutowy
z tytułu:
- urodzenia dziecka – 200 zł,
- zgonu członka rodziny – 150 zł,
- zgonu Członka Związku – 900 zł.
Zasiłek statutowy wypłacany jest w biurach
Związku w Zakładach nr 1, 2, 3 oraz
podczas dyżurów w Zakładzie nr 4.

Paczki świąteczne

Informujemy, że paczki świąteczne będą
wydawane do 2 lutego 2018 roku w biurach
Związku Zawodowego oraz na dyżurach
w poszczególnych Zakładach. Odbieranie
paczek jest możliwe po okazaniu przepustki
pracowniczej bądź dowodu tożsamości.

Kontakt: e-mail: extern.michal.majchrzak@vw-poznan.pl

