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OM NSZZ ‘’Solidarność‘’
w Volkswagen Poznań
Do 5 lutego br. NSZZ „Solidarność” zbiera podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie utrzymania obecnego wieku emerytalnego.

Wspólnie zebraliśmy
już ponad 5,5 tys.
podpisów!
Serdecznie dziękujemy zaangażowanym osobom
za poparcie akcji. Wszyscy ci, którzy jeszcze nie
złożyli swojego podpisu pod wnioskiem o referendum, mogą uczynić to w biurach OM NSZZ
„Solidarność” w Volkswagen Poznań.
Liczy się każdy głos!

przypominamy, iż dzięki przynależności do
naszego Związku Pracownik Volkswagen
Poznań jest objęty dodatkowym ubezpieczeniem od ryzyka śmierci w skutek wypadku
na sumę 10 tys. zł.
Ponadto „Solidarność” w VWP prowadzi
Grupowe Ubezpieczenie Pracownicze PZU, do
którego może przystąpić każdy Pracownik VWP.
Kontakt: E. Bzdęga, tel. (61) 871 4033.
A już wkrótce dodatkowe świadczenia!
Redakcja

Posiedzenie Komisji
19 stycznia br. odbyło się posiedzenie Komisji
Międzyzakładowej „NSZZ” Solidarność w VWP,
podczas którego przyjęto m. in. stanowisko
w spr. dystrybucji produktów spożywczych.
Zwróciliśmy się również o umożliwienie organizacji jednorazowych spotkań integracyjnych
mistrzów z pracownikami w ramach budżetu nie
mniejszego niż w roku ubiegłym.

Sprzedaż karnetów Lech Poznań
dla Członków „Solidarności”
W tym tygodniu rozpoczęliśmy sprzedaż karnetów na sezon Wiosna 2012. Karnet obejmuje
7 meczów Ekstraklasy oraz spotkanie 1/4 finału
Pucharu Polski z Wisłą Kraków. Warunkiem
zakupu karnetu jest posiadanie karty kibica,
którą można wyrobić w biurze „Solidarności”
w Zakładzie nr 1.
Szczegóły na naszej stronie internetowej
www.solidarnoscvwp.pl lub pod nr tel. 2054.

Waloryzacja tabeli płac
Na mocy porozumienia płacowego na lata 2011 - 2012
począwszy od stycznia 2012 roku dodatek inflacyjny został
wliczony do podstawy wynagrodzenia zasadniczego. Tym samym
wszystkie stawki w tabeli płac ulegają waloryzacji o 19,22%.
Podwyższeniu ulegnie wynagrodzenie
zasadnicze oraz wszelkie pochodne
naliczane od wynagrodzenia.

Pikieta w Płotach
18 stycznia br. koło Zielonej Góry zorganizowano pikietę, mającą na celu wsparcie żądań strajkujących kierowców. W wiecu udział wzięli
przedstawiciele regionów „Solidarności” z Wielkopolski, Pomorza Zachodniego, Dolnego
Śląska, a także naszej Organizacji. Spór zbiorowy o podwyżkę płac i poprawę warunków
pracy w ND Polska Sp. z o.o. rozpoczął się
w lipcu 2011 r.

Kontakt: M. Kubska, tel. (61) 887 2094, e-mail: extern.Marlena.Kubska@vw-poznan.pl

