Drogie Koleżanki i Koledzy,

INFO - SERWIS
maj 2012 (41)

przypominamy, że obsługa Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego PZU odbywa się:
w biurze Związku z Zakładzie nr 1, od
poniedziałku do piątku w godz. 08:00 16:00 (czwartek od 8:00 do 10:00);
podczas dyżuru w Zakładzie nr 3, w
czwartki, w godz. 13:30 - 14:30;
podczas dyżuru w Zakładzie nr 4, w środy,
w godz. 13:30 - 14:30.





OM NSZZ ‘’Solidarność‘’
w Volkswagen Poznań



Redakcja

Radca prawny dla Członków Związku
W dniu 16 maja 2012r. (13:00 - 15:00) w biurze
OM NSZZ „Solidarność” w Zakładzie 1 pełniony
będzie dyżur radcy prawnego. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie pod nr tel. (61) 876
1320.
Jednocześnie przypominamy, iż radca prawny
w dalszym ciągu udziela bezpłatnych porad
Członkom naszego Związku we wtorki i czwartki (15:00 - 16:00) w Zarządzie Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”, ul. Metalowa 7
w Poznaniu.

EURO-Biesiada z Solidarnością!
Serdecznie zapraszamy Członków naszego Związku pragnących
poczuć wyjątkową atmosferę Mistrzostw Piłki Nożnej Euro 2012
na II Biesiadę Piwną z Solidarnością, która odbędzie się
19 maja 2012r. w Swarzędzkim Centrum Sportu i Rekreacji,
w godz. 16:30 - 20:00.
Zapisy prowadzone są do dnia 15 maja 2012r.
Szczegóły na tablicach informacyjnych.
Pośpiesz się - zostało niewiele miejsc!

Posiedzenie Euro-KBR
W dniach 7 - 11 maja 2012r. w Wolfsburgu odbyło się posiedzenie Europejskiej Rady Zakładowej Koncernu Volkswagen, podczas którego
przedstawiono sprawozdania z lokalizacji Koncernu, omawiano kwestię bonusów i systemów
wynagrodzeń w poszczególnych zakładach
i krajach. Podczas wspólnego posiedzenia z
Zarządem Koncernu i Kierownictwem Personalnym podnieśliśmy kwestię następcy VW Caddy
oraz bezpieczeństwa naszych miejsc pracy.

MultiSport

VW Benefit System

OM NSZZ „Solidarność” proponuje udział w programie rekreacyjno - sportowym Multisport na jeszcze korzystniejszych warunkach. Miesięczna cena karnetu dla Członka „Solidarności”
wynosi 99 PLN.
Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się:

w biurze „Solidarności” w Zakładzie 1 (od pon. do pt. w godz.
08:00 - 16:00);

lub podczas dyżurów w Zakładzie 3 (czw. w godz. 13:30 14:30) oraz Zakładzie 4 (śr. w godz. 13:30 - 14:30).

W związku ze zmianami w warunkach cenowych wybranych modeli samochodów marki
Volkswagen oferowanych w programie leasingowym VW Benefit System, OM NSZZ
„Solidarność” m. in. wystosowała pismo do
Zarządu VWP oraz członków Zarządu Marki
VW Samochody Użytkowe w celu wypracowania satysfakcjonującego rozwiązania. W wyniku
tych działań otrzymaliśmy informację o ustanowieniu korzystniejszych warunków leasingu
produkowanych przez naszych pracowników
samochodów VW Caddy. Szczegóły już
wkrótce.

Kontakt: S. Elsner, tel. (61) 887 2044, sebastian.elsner@vwpoznan.pl
Szczegóły na tablicach informacyjnych lub na stronie
www.benefitsystems.pl

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

