Drogie Koleżanki i Koledzy,

INFO – SERWIS
październik 2015 (108)
OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

od 01.10.2015 r. ulega zmianie sposób
przyznawania premii jakościowej w części
zdrowotnej. Prawo do części zdrowotnej
przysługiwać będzie indywidualnie tym
pracownikom, którzy mieli w danym miesiącu
kalendarzowym 100% zdrowotności tzn. nie
mieli żadnej nieobecności spowodowanej
zwolnieniem lekarskim. Premia w kwocie 125 zł
brutto wypłacana będzie co miesiąc.
Naliczanie bonusu rocznego w części
zdrowotnej nie ulega zmianie, wyliczany jest na
podstawie realizacji celu całej Załogi.
Regulaminy dot. powyższych uregulowań
znajdziecie
na
związkowych
tablicach
informacyjnych.
Redakcja

Dyżur w Zakładzie nr 2

WZD Regionu Wielkopolska
25 września 2015 roku odbyło się Walne Zebranie Delegatów
NSZZ „Solidarność” Wielkopolska, podczas którego delegaci
organizacji zakładowych podsumowali rok pracy wielkopolskiej
„Solidarności”
i
dyskutowali
o
kierunkach
działań
w najbliższym czasie. Wśród poruszonych tematów znalazły
się m.in. duża aktywność nowo powstałej Sekcji Młodych,
intensyfikacja
współpracy
z
europejskimi
centralami
związkowymi, poszerzenie oferty szkoleniowej, czy też
podwyżki płac w sektorze kultury i opieki zdrowotnej.
Więcej na stronie Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”
www.solidarnosc.poznan.pl

Wyjazd na grzybobranie
17 października 2015 roku organizowany jest drugi wyjazd na
grzybobranie dla Członków „Solidarności” w VW Poznań.
Miejscem grzybobrania jest teren Nadleśnictwa Gębice
w gminie Czarnków. Po grzybobraniu przewidujemy ciepły
posiłek dla wszystkich uczestników. Istnieje możliwość
zabrania ze sobą jednej osoby towarzyszącej. Zapisy
prowadzone są do 12 października br. Uwaga: Ilość miejsc
ograniczona.
Więcej na związkowych tablicach informacyjnych.

Dyżur „Solidarności” w Zakładzie Crafter
pełniony jest w poniedziałki w godzinach
11:00 – 13:00 w kontenerach, pokój nr 26.
W Zakładzie nr 2 tymczasowo obsługa PZU
będzie polegać wyłącznie na przyjmowaniu
deklaracji
przystąpienia
do
grupowego
ubezpieczenia pracowników.
Osoby kontaktowe:
 Mirosław Sikorski, tel. 696 898 833
 Sebastian Elsner, tel. 668 840 289.

Zawody wędkarskie
11 października br. na łowisku w Nekli
(ul. Parkowa) organizowane są zawody
wędkarskie dla Członków NSZZ „Solidarność”
w VW Poznań. Zbiórka o godz. 7:00. Wpisowe
wynosi 10 PLN. Metoda połowu: 1 wędka,
spławik, żywiec. Zapisy przyjmujemy do
6 października 2015 r., tel. (61) 887 22 95,
wew. 2295. Uwaga: Ilość miejsc ograniczona.

Posiedzenie Komisji
29 września br. odbyło się specjalne
posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ
„Solidarność” w VW Poznań, w którym udział
wziął Zarząd oraz Kierownictwo VW Poznań.
Tematyka spotkania dotyczyła aktualnej
sytuacji w Koncernie VW.

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

