Drogie Koleżanki i Koledzy,

INFO – SERWIS
listopad 2015 (110)
OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

przypominamy,
iż
wszystkim
członkom
Związku NSZZ „Solidarność” w VW Poznań,
przysługuje zasiłek statutowy z tytułu:
• urodzenia dziecka – 200 zł
• zgonu członka rodziny – 150 zł
• zgon członka związku – 900 zł
Zasiłek statutowy można odebrać w przeciągu
3 lat od daty zdarzenia w biurze Związku na
Zakładzie nr 1 oraz podczas dyżurów:
•
Z-2 (tymczasowe biuro w kontenerze
nr 26) w poniedziałek o godz. 11.00 –
13.00
• Z-3 w czwartek o godz. 13.30 – 14.30
• Z-4 w środę o godz. 13.30 – 14.30

OK SYSTEM – program rekreacyjno-sportowy
Ceny karnetów:
• 100
PLN
–
Członek
Związku
MULTIKARNET 3 razy w tyg.
• 160
PLN
–
Pracownik
VWP
MULTIKARNET 3 razy w tyg.
• 160 PLN – Osoba towarzysząca
MULTIKARNET 3 razy w tyg.
• 40 PLN – Dzieci do 16. roku życia
KARTA BASENOWA OPEN
Do 15 listopada 2015 r. przyjmujemy wpłaty na
grudzień 2015 r.

Posiedzenie Komisji Międzyzakładowej
W dniu 29 października 2015 roku odbyło się posiedzenie
Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w Volkswagen
Poznań, w którym uczestniczył Zarząd oraz Kierownictwo VW
Poznań. Podczas posiedzenia zostało przyjęte i podpisane
porozumienie dotyczące pakietu elastyczności na lata 2015 –
2016 oraz bieżącej sytuacji produkcyjnej. Z treścią
porozumienia
zostali
zapoznani
członkowie
Komisji
Międzyzakładowej, kierownictwo oraz mistrzowie, którzy
podczas spotkań z pracownikami przekazali zmiany wynikające
z porozumienia. Z pełną treścią porozumienia można się
zapoznać w centrach personalnych oraz w biurze Związku.
Wobec sygnałów otrzymywanych od pracowników, Komisja
Międzyzakładowa podjęła stanowisko w sprawie Instytutu RUI,
uważając iż współpraca Volkswagen Poznań Sp. z o.o. z tym
instytutem powinna być jak najszybciej zakończona.

Informacja w jakich obiektach można korzystać
z Multikarnetu OK dostępna jest na stronie
internetowej www.oksystem.pl
(usługi  firmy  gold)
Kontakt: Katarzyna Nowak, tel. (61) 887 20 54

Szlachetna Paczka
W grudniu 2015 roku nasi pracownicy działający
w
Regionalnej
Sekcji
Młodych
NSZZ
„Solidarność” przeprowadzą zbiórkę w ramach
projektu Szlachetna Paczka. Akcja ta ma na
celu niesienia bezpośredniej pomocy rodzinom
w potrzebie. Wkrótce pojawią się szczegóły,
jednakże już teraz zachęcamy wszystkich
naszych pracowników do wzięcia udziału
w akcji.

Kontakt: S. Antczak, tel. (61) 887 2024, e-mail: extern.Sebastian.Antczak@vw-poznan.pl

