INFO – SERWIS
Styczeń 2017
(2/2017)

OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

Międzyzakładowa Komisja
Młodych

Informujemy, że dnia 17 stycznia 2017 r. o
godz. 12.00 w Zakładzie nr 1 odbędzie się
zebranie nowo wybranej Komisji Młodych
NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań.

Karnety – Lech Poznań

Przypominamy, że do 18 stycznia 2017 r.
do godz. 15.00 trwa sprzedaż zamknięta dla
posiadaczy karnetów na mecze Lecha
Poznań na rundę wiosenną i finałową.
Sprzedaż za pośrednictwem biura Związku
trwa do 9 lutego 2017 r. do godz. 15.00.

Posiedzenia Zarządów Kół

W dniach 9-11 stycznia 2017 r. odbyły się posiedzenia
Zarządów Kół z obszarów Spawalni, Lakierni oraz
Montażu w Zakładzie nr 1. Przedstawicielom zostały
przekazane bieżące informacje związane z sytuacją
produkcyjną i jakościową w zakładach oraz
przedstawiono, jak kształtuje się bieżący stan
zamówień.
W posiedzeniach brali udział poszczególni Kierownicy
działów
fachowych,
którzy
podziękowali
przedstawicielom za rok wytężonej pracy, przekazali
statusy zgłoszonych wcześniej problemów oraz
podjętych środków zaradczych.
Po raz pierwszy w posiedzeniach Zarządów Kół brali
również udział Kierownicy działów personalnych wyżej
wymienionych obszarów, którzy odpowiedzieli na
pytania zadane przez przedstawicieli m.in. odnośnie
przejść pracowników z Zakładu nr 1 na Zakład nr 2,
przebiegu procesu przeszeregowań w ciągu
minionego roku 2016 oraz przedstawili procedurę z
tym związaną. Przedstawiciele Zarządów Kół
zapoznali się z procesem oceny MAG oraz kryteriami,
które brane są pod uwagę przy ocenie pracownika.
Wyjaśniona została również procedura odwoławcza
od oceny.

Pakiet Medyczny
Pracownicy Volkswagen Poznań oraz
Agencji
Pracy
Tymczasowej
mają
możliwość
przystąpienia
do
pakietu
medycznego. Pakiet podstawowy w wyniku
negocjacji
płacowych
OM
NSZZ
„Solidarność” w Volkswagen Poznań jest
opłacany przez pracodawcę. Za dodatkową
opłatą do pakietu mogą przystąpić rodziny
i partnerzy pracowników.
Deklaracje można odebrać i złożyć u
swoich opiekunów personalnych.

Zasiłki statutowe

Wszystkim
Członkom
Związku
Zawodowego „Solidarność” w Volkswagen
Poznań przysługuje zasiłek statutowy
z tytułu:
- urodzenia dziecka – 200 zł,
- zgonu członka rodziny – 150 zł,
- zgonu Członka Związku – 900 zł.
Zasiłek statutowy jest wypłacany w biurach
Związku w Zakładzie nr 1 oraz w Zakładach
nr 2,3 i 4 podczas dyżurów.
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