Drogie Koleżanki i Koledzy,
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uprzejmie informujemy, że także w tym roku
Członkowie Związku zainteresowani wypełnieniem
podatkowych zeznań rocznych PIT za rok 2012
będą mogli skorzystać z tej możliwości w biurze
Związku podczas pełnionego dyżuru.
Najbliższy dyżur odbędzie się 5 marca 2013
w Zakładzie nr 1. Szczegóły podane zostaną
w odrębnym komunikacie.
Redakcja

OM NSZZ ‘’Solidarność‘’
w Volkswagen Poznań
Wycieczka do Trójmiasta

OM NSZZ „Solidarność“ organizuje dla członków
Związku wycieczkę do Trójmiasta w dniach
3 - 5 maja 2013 roku. Koszt wyjazdu dla Członka
Związku to 380 zł*, natomiast dla osoby towarzyszącej 580 zł*.
W programie zwiedzanie m. in.: Zamku w Malborku
i Gniewie, Muzeum Solidarności w Gdańsku,
Akwarium w Gdyni, spacer po Molo w Sopocie, czy
też rejs statkiem na Westerplatte.
Zgłoszenia i wpłaty przyjmujemy do 15 kwietnia
2013 roku. Więcej szczegółów na związkowych
tablicach informacyjnych lub pod nr tel. (61) 876 13
20, (61) 887 20 54.

Premia za wydajność
W wyniku negocjacji płacowych na lata 2013 i 2014 podwyższona
została o pół procenta w każdym roku w ramach ocen pracowniczych
pula pieniędzy przeznaczona na obliczanie wartości premii za
wydajność pracownika. Od 9 do 13 tygodnia 2013 roku w Volkswagen
Poznań przeprowadzane będą rozmowy przełożonego z pracownikami, w wyniku których istnieje możliwość otrzymania jednorazowej
premii wydajnościowej.
W roku 2013 wielkość przeznaczonych środków pieniężnych wynosi
2,5% z dwunastokrotności średniej wynagrodzeń zasadniczych
pracowników znajdujących się w danej grupie zawodowej. Premia
wypłacana będzie w kwietniu z wynagrodzeniem za miesiąc
marzec, a co również istotne - obliczona zostanie od nowych
stawek wynagrodzenia zasadniczego, które od stycznia 2013 roku
wzrosły o 3,5% (ale nie mniej niż 150 zł).

Nowy numer „Kolejorz” już w sprzedaży
NSZZ „Solidarność” w VWP
jest jednym ze stu punktów
dystrybuujących magazyn
Kolejorz na terenie Wielkopolski .
Zainteresowanych członków
„Solidarności” zapraszamy:





do biura Związku w Zakładzie
nr 1 (w godz. 08:00-16:00)
do biura Związku w Zakładzie
nr 3 (dyżury w czwartki w godz.
13:30-14:30)
l ub na duż ą s t oł ówk ę
w Zakładzie nr 4 (dyżury w środy w godz. 13:30-14:30)

Kontakt: tel. (61) 887 20 54.

Posiedzenie Komisji
14 lutego 2013 roku odbyło się posiedzenie Komisji
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” podczas
którego przyjęto pracowników do grona członków
NSZZ „Solidarność” w VWP oraz omawiano m. in.
aktualną sytuację produkcyjną w zakładzie Budowy
Samochodów i Odlewni oraz projekt wdrożenia
Elektronicznej Rejestracji Czasu Pracy w VWP.

Na wniosek pracowników
1. Na początku ubiegłego roku zlikwidowano
miejsca siedzące w palarniach w Zakładach 1 i 4.
Na skutek działań Związku palarnie wyposażane
są w nowe ławki o jednakowym standardzie.
2. W związku z wadliwym działaniem nawilżaczy
w Dziale Montażu w obszarze ML5 i ML4
„Solidarność” wniosła o zamontowanie nowych,
przetestowanych, ciśnieniowych nawilżaczy, które
mają być uruchomione w okresie marca - kwietnia
2013 roku.

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

