Negocjacje płacowe
23 września br. odbyło się zebranie Komisji
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” w VWP,
w części którego udział wziął Zarząd Volkswagen Poznań. Tematyka spotkania dotyczyła
głównie negocjacji płacowych.

INFO - SERWIS

Na poprzednim zebraniu przedstawiciele naszego
Związku przedstawili w stanowisku propozycje
zawierające m. in. wzrost wynagrodzeń oraz zwiększenie wartości dodatków i premii, które zamieściliśmy poniżej.

wrzesień 2010 (7)
OM NSZZ ‘’Solidarność‘’
w Volkswagen Poznań

Zarząd VWP ustosunkował się do stanowiska Związku podkreślając, że najważniejsze jest zachowanie
konkurencyjności, w sposób, który zapewni w przyszłości produkowanie nowych modeli samochodów,
a także motywacja Pracowników i standardy Koncernu VW. Ponadto zwrócił uwagę na bezpieczeństwo
zatrudnienia, które można zapewnić m. in. poprzez
elastyczność czasu pracy.
Obie strony przyznały, że negocjacje płacowe będą
trudne,
jednakże
oczekują
prowadzenia
ich
w sposób uczciwy oraz z poszanowaniem interesów
zarówno Pracowników VWP, jak i Pracodawcy.
Po rozmowie z Zarządem VWP Komisja wybrała
zespół negocjacyjny w składzie: Antczak Mariola,
Balcerek Mirosław, Elsner Sebastian, Ignyś Krzysztof, Jarecki Zbyszek, Nawrot Piotr, Olbryś Piotr,
Owsian Michał, Sikorski Mirosław oraz Skaskiewicz
Bolesław.
Liczymy na wsparcie Załogi VWP w walce o
jeszcze lepsze warunki pracy i płacy!
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Zgodnie z Porozumieniem z dnia 15.07.2009r. OM NSZZ
„Solidarność” w Volkswagen Poznań zwraca się o podjęcie roz-
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OM NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań powoła
maksymalnie dziesięcioosobową grupę negocjacyjną, następnie
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