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28 czerwca 2012r. obchodzimy 56. rocznicę
Poznańskiego Czerwca.
Serdecznie zapraszamy na uroczystości rocznicowe. Szczegółowy program obchodów dostępny jest w Aktualnościach na stronie internetowej
naszego Związku: www.solidarnoscvwp.pl

OM NSZZ ‘’Solidarność‘’
w Volkswagen Poznań

Redakcja

Koncert Scorpions

Spotkanie z pracownikami
20 czerwca 2012r. odbyły się spotkania informacyjne z pracownikami w Zakładzie nr 3, podczas których głos zabrali Dyrektor
Odlewni Volkswagen Poznań Jarosław Kurosz, Członek Zarządu
Volkswagen Poznań Szymon Trzebiatowski oraz Przewodniczący Związku Zawodowego Piotr Olbryś. W swoich wystąpieniach
odnieśli się m. in. do aktualnej sytuacji produkcyjnej VWP, planu
inwestycyjnego Spółki Volkswagen, przyszłości Odlewni VWP,
prowadzonego dialogu z sąsiedztwem firmy, Barometru Nastrojów, czy też negocjacji płacowych w 2012r.
W trakcie spotkania Kierownictwo Volkswagen Poznań przedstawiło główne przesłanki programu „Wyzwania demograficzne
VWP”, którego celem jest poprawa świadomości każdego pracownika VWP w zakresie zdrowotności i ergonomii miejsc pracy.

Targi Motoryzacyjne
8 czerwca 2012r. odbył się zorganizowany przez OM NSZZ
„Solidarność” wyjazd na Targi Motoryzacyjne do Lipska.
Zapraszamy do odwiedzenia Galerii zdjęć na stronie internetowej www.solidarnoscvwp.pl

Dla Członków Związku przygotowana została
specjalna oferta biletów na koncert legendarnej
grupy Scorpions w cenie 45 PLN, który
odbędzie się we Wrocławiu 31 sierpnia 2012r.
Bilet można zamówić do 26 czerwca 2012r.
w biurze OM NSZZ „Solidarność” uiszczając
jednocześnie opłatę.
Istnieje możliwość kupna biletu dla osoby towarzyszącej nie będącej pracownikiem VWP.
Dojazd na koncert we własnym zakresie.
Kontakt:
K. Nowak, tel. (61) 887 20 54.

MultiSport
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 Z - 1 (od pon.
do pt. w godz. 08:00 - 16:00);

lub podczas dyżurów w Z - 3 (czw. w godz.
13:30 - 14:30) oraz Z - 4 (śr. w godz.
13:30 - 14:30).
Kontakt: S. Elsner, tel. (61) 887 2044,
sebastian.elsner@vw-poznan.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

