Drogie Koleżanki i Koledzy,

INFO – SERWIS
styczeń 2014 (73)
OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

uprzejmie informujemy, iż Członkowie Związku,
którzy jeszcze nie odebrali bożonarodzeniowej
paczki świątecznej proszeni są o zgłoszenie
się do biur „Solidarności” w Volkswagen
Poznań:
- w Zakładzie 1 - od pon. do pt. w godz. 8:00 –
16:00;
- w Zakładzie 3 - w czwartek w godz. 13:30 –
14:30;
- w Zakładzie 4 - w środę w godz. 13:30 –
14:30.
Odbiór paczek świątecznych możliwy jest do
końca stycznia 2014 roku.
Redakcja

Wzrost tabeli płac
Na mocy porozumienia płacowego na lata
2013 - 2014 począwszy od stycznia 2014 roku
podwyższeniu ulega tabela wynagrodzeń
o 2,0%, nie mniej niż o 100 PLN. Tym samym
wynagrodzenie pracownika grupy 2G wynosi
3 146 PLN, a grupy 4G 4 089 PLN.
Według danych GUS inflacja średnioroczna
w ubiegłym roku wyniosła 0,9%.

Pierwsze posiedzenie Komisji Związku
16 stycznia 2014 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowo
wybranej Komisji OM NSZZ „Solidarność” w Volkswagen
Poznań na kadencję 2014 - 2018. Głównymi tematami była
aktualna
sytuacja
personalna
i
produkcyjna
oraz
podsumowanie roku 2013, którego dokonali Członkowie
Zarządu VWP. Podczas posiedzenia wybrano także członków
Prezydium Związku Zawodowego, w składzie: Mirosław
Sikorski – I z-ca, skarbnik, Bolesław Skaskiewicz – z-ca ds.
produkcji, Zbyszek Jarecki – z-ca ds. Odlewni, Sebastian
Elsner – z-ca ds. nowych projektów, Mirosław Balcerek - ZSIP,
Robert Kopydłowski oraz Marek Kruszka - SIP Z-3. Sekretarz
zostanie wybrany w późniejszym terminie.
Wkrótce rozpoczną się wybory na przewodniczących
poszczególnych Zarządów Kół. O posiedzeniach, w trakcie
których dokonywane będą wybory, członkowie Zarządów Kół
będą informowani na bieżąco.

20 stycznia 2014 roku odbyła się konferencja
podsumowująca
projekt
„Budowanie
porozumień na rzecz wdrażania idei Flexicurity
i CSR w województwie wielkopolskim
z wykorzystaniem wzorców niemieckich”.
Partnerami projektu są Wielkopolski Związek
Pracodawców
LEWIATAN,
Region
Wielkopolska NSZZ „Solidarność” oraz bbw
Bildungszentrum. W konferencji udział wzięli
także przedstawiciele naszej organizacji.

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

