Drogie Koleżanki i Koledzy,

INFO – SERWIS
0

październik 2014 (87)
OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

informujemy, że 19 października 2014 r. w
kościele Matki Boskiej Bolesnej w Poznaniu, ul.
Głogowska 97 odbędą się uroczystości
liturgiczne ku czci patrona NSZZ „Solidarność”,
bł. ks. Jerzego Popiełuszki w 30. rocznicę jego
męczeńskiej
śmierci.
O
godz.
17:15
zaplanowana jest modlitwa różańcowa w
intencji Ojczyzny, a o 18:00 msza św. pod
przewodnictwem
ks.
abpa.
Marka
Jędraszewskiego, Metropolity Łódzkiego. Po
mszy św. odbędzie się modlitwa przy pomniku
bł. ks. Jerzego Popiełuszki, złożenie kwiatów
oraz uczczenie relikwii.
Redakcja

Ogólnopolska manifestacja
Poczty Polskiej

Negocjacje płacowe
W dniu 15 października 2014 r. odbyła się VI runda negocjacji
płacowych. Grupa negocjacyjna po raz kolejny odniosła się do
wniesionych
wcześniej
12
postulatów
dotyczących
następujących obszarów: wynagrodzenie zasadnicze, dodatek
wakacyjny i świąteczny, premia wydajnościowa, bonus roczny,
dni elastyczności, bonus za nadgodziny, przeszeregowania,
pakiet medyczny, PPE, budżet na integrację, bonus
jubileuszowy oraz bonus finansowy. W trakcie rozmów
poruszony został również temat płacy minimalnej i systemów
zmianowych, zaproponowany przez pracodawcę. Związek
zawodowy podtrzymuje stanowisko wyrażone w Liście do
Załogi z dnia 6 października 2014 r. Kolejna runda negocjacji
zaplanowana jest pod koniec października.
Równolegle w ramach negocjacji płacowych trwają rozmowy
przedstawicieli Związku zawodowego i Kierownictwa VWP
dotyczące optymalizacji procesu rozmów pracowniczych
i sposobu przyznawania premii za wydajność.

18 października 2014 r. o godz. 13:00 przed
Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji w
Warszawie przy ul. Królewskiej odbędzie się
ogólnopolska
manifestacja
spowodowana
sytuacją w firmie Poczta Polska. By wesprzeć
protestujących udział w manifestacji wezmą
także przedstawiciele naszej Organizacji.

Dyżur radcy prawnego
Podczas dyżuru związkowego w dniu 22
października 2014 r. w godz. 13:30 - 14:30
w Zakładzie nr 4 możliwe będzie skorzystanie z
porad radcy prawnego. Zainteresowanych
prosimy o telefoniczne zgłoszenia pod nr tel.
(61) 887 20 54. Jednocześnie przypominamy,
iż radca prawny pełni również dyżury
w
Zarządzie
Regionu
Wielkopolskiej
„Solidarności”.
Szczegóły
na
stronie
www.solidarnoscvwp.pl

Zawody wędkarskie
W dniu 22 października 2014 r. pełniony będzie dyżur
pracownika Banku Pocztowego S.A. Zainteresowanych
członków naszej Organizacji zapraszamy do biura
„Solidarności” w Zakładzie nr 1 w godz. 13:30 - 14:30.

19 października 2014 r. na łowisku Cegielnia
Iwno odbędą się Zawody wędkarskie o Puchar
Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w
Volkswagen Poznań. Rozpoczęcie Zawodów o
godz. 6:30.

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

