INFO – SERWIS
maj 2015 (100)
OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań
Sekcja Młodych

V Biesiada Piwna z „Solidarnością”
Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Związku
Zawodowego na Biesiadę Piwną z „Solidarnością”, która
odbędzie się 23 maja 2015 roku w Centrum Sportu i Rekreacji
w Swarzędzu przy ul. Kosynierów 1, w godz. 16:00 – 19:30.
Warunkiem uczestnictwa w Biesiadzie Piwnej jest uiszczenie
opłaty 30 PLN, za którą uczestnik otrzyma pamiątkowy kufel,
osobiste
odebranie
imiennego
zaproszenia
oraz
zaakceptowanie regulaminu imprezy podczas zapisów
prowadzonych od 5 do 18 maja 2015 r.:
 w Zakładzie nr 1, w biurze Związku, od pon. do pt. w
godz. 08:00 - 16:00,
 w Zakładzie nr 3, podczas dyżurów, w czw. w godz. 13:30
- 14:30,
 w Zakładzie nr 4, podczas dyżurów, w śr. w godz. 13:30 14:30.
Kontakt: tel. (61) 887 2074.

Dzień Dziecka w Multikinie
Już po raz kolejny organizujemy dla Dzieci Członków
„Solidarności” specjalne seanse filmowe w Multikino Malta „Rechotek” oraz „Ups! Arka odpłynęła”. Bezpłatne zaproszenia
dla dzieci oraz kupony dla opiekunów, które umożliwią zakup
biletu w atrakcyjnej cenie należy odebrać do 19 maja 2015
roku w biurze Związku Zawodowego w Zakładzie nr 1 lub
podczas dyżurów w Zakładzie nr 3 (czwartki, godz. 13:30 14:30) oraz Zakładzie nr 4 ( środy, godz. 13:30 - 14:30).

13 kwietnia 2015 r. w siedzibie Zarządu
Regionu NSZZ „Solidarność” Wielkopolska
odbyło się spotkanie Sekcji Młodych, w którym
uczestniczyli
przedstawiciele
naszej
„Solidarności” – Sławomir Gadziński oraz Karol
Kamiński.
Młodzi
związkowcy
omówili
problemy z jakimi spotykają się w swojej
działalności oraz zaproponowali sposoby ich
rozwiązania. Podczas spotkania przedstawiono
misję, wizję i cele Regionalnej Sekcji Młodych.
Na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się
15 maja br. Sekcja wyznaczy sobie plan
działań oraz wybierze swoich przedstawicieli.
Osoby chętne do wstępowania w struktury
Sekcji Młodych proszone są o kontakt z
Patrykiem Trząsalskim, tel. 662 014 352 lub
Marcinem Gallo, tel. 502 016 172. Więcej
informacji na stronie www.solidarnoscvwp.pl

Posiedzenie Komisji
30 kwietnia 2015 r. odbyło się posiedzenie
KM NSZZ „Solidarność” w Volkswagen
Poznań, w którym uczestniczyli również
przedstawiciele pracodawcy. Główną tematyką
spotkania były m.in. kryteria przyznawania
premii jakościowej oraz organizacja czasu
pracy w VWP, w tym system 4-brygadowy.
Po posiedzeniu przedstawiciele pracowników
skierowali pisma do Zarządu VWP dot.
sprzeciwu wobec prób nie przyznawania
premii jakościowej w części indywidualnej
pracownikom VWP, umożliwienia naliczania
premii jakościowej w części zdrowotnej
wg kryteriów indywidualnych, a także
ponownego
przeanalizowania
możliwości
zakupu
bezgotówkowego
w
kantynach
i automatach na podstawie przepustki
zakładowej w zakładach Volkswagen AG.
Więcej informacji na związkowych tablicach
informacyjnych.

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

