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Dzień Dziecka z Solidarnością
OM NSZZ „Solidarność" w Volkswagen
Poznań organizuje dla Dzieci Członków
Związku specjalne seanse filmowe
w Multikino Malta w Poznaniu, 15 maja br.
o godz. 12:00 lub 15:00. Młodszym
widzom
polecamy
pełną
przygód
animację o tym, że dla przyjaciół warto
wzbić
się
do
lotu
–
„Dzielny
Kogut Maniek”. Dla starszych dzieci
proponujemy film o przyjaźni, która
uskrzydla – „Mój przyjaciel orzeł”.
Bezpłatne zaproszenia dla Dzieci oraz
kupony dla opiekunów, które umożliwią
zakup biletu w specjalnej cenie 12 zł
należy odebrać do 12 maja 2016 roku.
Szczegóły na tablicach związkowych.

Pracodawca Przyjazny Pracownikom
Dnia 20 kwietnia br. Volkswagen Poznań Sp. z o. o.
po raz drugi otrzymał certyfikat w VIII edycji konkursu
„Pracodawca Przyjazny Pracownikom”.
Celem plebiscytu jest promowanie firm i instytucji, które
wyróżniają się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie
przestrzegania przepisów prawa pracy. Są to przede
wszystkim stabilność zatrudnienia, przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także prawo
do zrzeszania się w związku zawodowym. Certyfikat
z rąk
Prezydenta
RP
Andrzeja
Dudy
oraz
Przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudy
odebrali Jolanta Musielak, członek Zarządu VWP
ds. personalnych oraz Piotr Olbryś, Przewodniczący
OM NSZZ „Solidarność” w VWP.
Prezydent Andrzej Duda podczas wręczania nagród
zaznaczył, że nowoczesny zakład pracy to taki, który
w pierwszej kolejności stawia na swoich pracowników,
którzy dla budowania firmy wykonują swoją pracę.
Przewodniczący Piotr Duda podkreślił natomiast,
iż w dzisiejszych czasach należy zwłaszcza wyróżnić te
zakłady pracy, które prowadzą dobry dialog ze swoimi
pracownikami.

Komisja Krajowa
NSZZ „Solidarność”
W dniach 21 – 22 kwietnia br. odbyły się
w Krośnie obrady Komisji Krajowej NSZZ
„Solidarność”. Podczas obrad poruszono
min.
kwestię
wieku
emerytalnego.
Komisja Krajowa podtrzymała swoje
stanowisko w sprawie powszechnego
wieku
emerytalnego
wynoszącego
dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat.
Jednakże w swoim stanowisku Komisja
Krajowa wyraziła oczekiwanie, iż podczas
prac parlamentarnych zostanie dodana
również opcja przejścia na emeryturę
uzależnioną od okresu składkowego,
który dla kobiet miałby wynosić 35 lat,
natomiast dla mężczyzn 40 lat.
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