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OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

Halowy Turniej Piłki Nożnej

Dnia 26 lutego 2017 r. odbył się halowy turniej piłki
nożnej w Swarzędzu o Puchar Przewodniczącego
NSZZ „Solidarność” w Volkswagen
Poznań.
Zwycięzcą turnieju została drużyna Igol Team, która
pokonała w finale zespół Partacze 3-0. Trzecie
miejsce zajęła drużyna Poligon. Najlepszym
zawodnikiem
został
Dariusz
Guzikowski,
reprezentujący barwy drużyny Igol Team, natomiast
najlepszym bramkarzem Przemysław Podlewski z
drużyny Poligon. Wszystkim wyróżnionym jeszcze raz
gratulujemy.
Zwycięska drużyna będzie reprezentowała naszą
firmę w Mistrzostwach Polski Krajowej Sekcji
Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność”,
które odbędą się 11 marca br. we Wrześni.
Wszystkich
zainteresowanych
wydarzeniem
zachęcamy do kibicowania drużynom.

Dzień Kobiet

Z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet OM NSZZ
„Solidarność” w Volkswagen Poznań specjalnie z
myślą o Paniach będących Członkami Związku,
przygotowała kinową niespodziankę. Więcej informacji
na tablicach związkowych.

Zgodnie z porozumieniem płacowym z dnia
21.01.2015 r. w marcu 2017 roku wraz z
wynagrodzeniem za miesiąc luty br.
zostanie wypłacony dodatkowy bonus, który
wynosi 1500 zł brutto. Wynegocjowany
przez NSZZ „Solidarność” Volkswagen
Poznań bonus przysługuje pracownikom
VWP
i
APT
zatrudnionym
oraz
niepozostającym w okresie wypowiedzenia
na dzień 28.02.2017 r.

OK SYSTEM
Informujemy, iż w wyniku podjętych rozmów
z OK System zostały wynegocjowane nowe
niższe ceny karnetów dla pracowników.
Zmiana dotyczy karnetów 2 razy w tygodniu
dla Członków Związku i pozostałych
pracowników.
Poniżej
przedstawiamy
Państwu nowy cennik, który będzie
obowiązywał od 1 kwietnia 2017 r.
Pracownicy, których cena karnetu ulegnie
zmianie, muszą koniecznie wypełnić
oświadczenia zmiany w biurze Związku do
15 marca br.
2 razy w tygodniu
GO FIT
FIT & MORE
Członek Związku 29 zł
Członek Związku 49 zł
Pracownik 84 zł
Pracownik 104 zł
Osoba towarzysząca 120 zł Osoba towarzysząca 140 zł

Wycieczka – Północne Włochy

Przypominamy Członkom Związku, że
zapisy na wycieczkę trwają do 15 marca br.
Wyjazd zaplanowany jest w dniach 14-18
czerwca 2017 roku. Głównymi punktami
zwiedzania są miasta: Mediolan, Verona,
Vicenza oraz rejs statkiem po Jeziorze
Garda. Więcej informacji na tablicach
związkowych oraz na stronie internetowej
www.solidarnoscvwp.pl
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