INFO – SERWIS
Paczki świąteczne

Grudzień
(30/2017)

OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

Podpisanie Porozumienia płacowego
Dnia 4 grudnia 2017 roku odbyło się posiedzenie
Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań. Podczas zebrania zapoznano
Komisję z treścią porozumienia i omówiono
poszczególne punkty. Przedstawiciele Związku
Zawodowego NSZZ „Solidarność” w VWP oraz
Zarządu Volkswagen Poznań podpisali Porozumienie
płacowe na lata 2018-2020. Na zakończenie zebrania
poruszono temat harmonogramów pracy na rok 2018
w poszczególnych zakładach Volkswagen Poznań.

Przypominamy, że od 6 grudnia 2017 roku
OM NSZZ „Solidarność" w Volkswagen Poznań
rozpoczyna cykl wydawania paczek świątecznych.
Poniżej przedstawiamy terminy wydawania paczek
świątecznych w poszczególnych obszarach:
06.12.2017 r. (środa),
Zakład 3, hala 2, brama wjazdowa do Narzędziowni,
- I / II zmiana w godz. 12:30 -15:00,
- II / III zmiana w godz. 21:00 -22:30,
07.12.2017 r. (czwartek),
Zakład 2, Spawalnia i Montaż, hol główny przy
kantynie ,
-w godz. 12:00 -15:30,
08.12.2017 r. (piątek),
Zakład
2,
Lakiernia,
obok
kantyny,
- w godz. 12:30 -15.00,
11.12.2017 r. (poniedziałek),
Zakład 4, Samochody Specjalne, przy majsterni
SWB
- I / II zmiana w godz. 12:30 -15:00,
- II / III zmiana w godz. 21:00 -22:30,
12.12.2017 r. (wtorek),
Zakład 1, Lakiernia, parter, przy windzie towarowej,
obok warsztatu UR, słup E26
- I / II zmiana w godz. 12:30 -15:00,
- II / III zmiana w godz. 21:00 -22:30,
13.12.2017 r. (środa),
Zakład 1, Spawalnia, podmontaż dachów
- I / II zmiana w godz. 12:30- 15:00,
- II / III zmiana w godz. 21:00 -22:30,
14.12.2017 r. (czwartek),
Zakład 1, Montaż, hala 1, przy majsterni Logistyki
- I / II zmiana w godz. 12:00 -15:00,
-II / III zmiana w godz. 21:00 -22:30,

Spotkanie z Pracownikami
Dnia 4 grudnia br. odbyło się spotkanie
z pracownikami, które było transmitowane na
wszystkie
zakłady
VWP.
Zgromadzonych
pracowników przywitał Członek Zarzadu ds.
Personalnych pani Jolanta Musielak. Podczas tego
spotkania Przewodniczący NSZZ „Solidarność” w
Volkswagen Poznań Piotr Olbryś omówił przebieg
negocjacji płacowych, porównał sytaucję płacową
Volkswagen Poznań na tle innych zakładów m.in.:
Volkswagen w Słowacji oraz podsumował zakończone
negocjacje płacowe na lata 2018-2020.

Bonus świąteczny

Informujemy, że w grudniu 2017 r. zostanie
wypłacony bonus świąteczny za miesiąc
listopad. Bonus wynosi 40% zasadniczego
wynagrodzenia i został wynegocjowany
przez NSZZ „Solidarność” w VWP dla
pracowników Volkswagen Poznań oraz
Agencji Pracy Tymczasowej.

Kontakt: e-mail: extern.michal.majchrzak@vw-poznan.pl

