Drogie Koleżanki i Koledzy,

INFO - SERWIS
styczeń 2013 (57)
OM NSZZ ‘’Solidarność‘’
w Volkswagen Poznań

uprzejmie informujemy, iż Członkowie naszego
Związku, którzy jeszcze nie odebrali bożonarodzeniowej paczki świątecznej proszeni są o
zgłoszenie się do biur „Solidarności” w Volkswagen
Poznań:
 w Zakładzie nr 1 - od pon. do pt. w godz. 8.00 16.00;
 w Zakładzie nr 3 - w czwartek w godz. 13.30 14.30.
Odbiór paczek świątecznych możliwy jest do końca
stycznia 2013 roku.
Redakcja

Grupowe Ubezpieczenie Pracownicze
PZU
Od dnia 1 grudnia 2012 roku został wprowadzony
nowy wariant ubezpieczenia ze składką 75 PLN,
który gwarantuje m.in. świadczenie:

z tytułu przeprowadzonej operacji chirurgicznej,

z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym,

z tytułu wystąpienia ciężkiej choroby współmałżonka
oraz wyższe wartości niektórych świadczeń bez
okresu karencji dla osób, które przystąpią do
nowego wariantu do dnia 22 stycznia 2013 roku
z odpowiedzialnością od 1 lutego 2013 roku, z wyłączeniem:

urodzenia dziecka - świadczenie w wyższej
wysokości obowiązywać będzie po upływie okresu 10 miesięcy,

ciężkiej choroby współmałżonka – karencja wynosi 180 dni,

operacji chirurgicznych – karencja zostaje skrócona z 180 do 90 dni.

Spotkanie z Załogą
18 grudnia 2012 roku odbyło się we wszystkich Zakładach VWP
spotkanie informacyjne dla pracowników, podczas którego Prezes
VWP Michael Kleiss oraz Dyrektor Odlewni dokonali rocznego
podsumowania działalności fabryki oraz przedstawili plany
przedsiębiorstwa na rok 2013. Głos zabrał także Przewodniczący
Rady Zakładowej VW Samochody Użytkowe Hanower Thomas
Zwiebler, który w swoim przemówieniu podkreślił rolę fabryki
w Poznaniu i Hanowerze, a także dalsze zacieśnianie współpracy obu
organizacji pracowniczych w następnych latach. Gościem spotkania
był także przedstawiciel fundacji, który odebrał symboliczny czek z rąk
Prezesa VWP na sumę pieniędzy jaką uzbierali pracownicy VWP
w minionym roku w ramach Programu 1+1=3.
Ważnym punktem spotkania było ogłoszenie wyników negocjacji
płacowych na lata 2013 - 2014, które przedstawił Przewodniczący
OM NSZZ „Solidarność” Piotr Olbryś. Szczegóły dotyczące porozumień dostępne są na związkowych tablicach informacyjnych oraz
w biurach Związku Zawodowego.

Od 01 grudnia 2012 roku istnieje także możliwość
ubezpieczenia partnera życiowego.
Wszyscy pracownicy, a także współmałżonkowie
i pełnoletnie dzieci pracowników przystępujący do
ubezpieczenia P Plus w okresie promocji do dnia
22 stycznia 2013 roku z odpowiedzialnością od
1 lutego 2013 roku zostaną objęci ubezpieczeniem
bez okresu karencji, z wyłączeniem świadczenia z
tytułu urodzenia się dziecka (karencja 10 miesięcy)
oraz świadczenia z tytułu ciężkiej choroby współmałżonka (karencja 180 dni).
Szczegółowe informacje dostępne są w biurach
Związku Zawodowego oraz na związkowych tablicach informacyjnych.

Benefit System
OM NSZZ „Solidarność” skierowała do Zarządu
VWP pismo dotyczące zawieszenia programu
leasingowego Benefit System, w którym zwraca się
o przekazanie stosownych informacji nt. jego funkcjonowania oraz przedstawienie korzystnej oferty
użytkowania dla pracowników.
Szczegóły na związkowych tablicach informacyjnych.

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

