Drogie Koleżanki i Koledzy!

INFO - SERWIS
styczeń 2011 (13)
OM NSZZ ‘’Solidarność‘’
w Volkswagen Poznań

Informujemy, iż OM NSZZ
„Solidarność” zamierza zorganizować wyjazd na karnawałową
imprezę integracyjną oraz kolejny
wyjazd na połów dorszy.
Oferty wyjazdów podamy w najbliższym czasie.

KALENDARZ PRACY NA 2011 R.

LEASING SAMOCHODÓW

Kwestie dotyczące czasu pracy, planu urlopów, dni
pomostowych oraz harmonogramów czasu pracy dla
Zakładów nr 1 i 4 w 2011r. regulują Regulamin pracy
oraz Porozumienia nr 5 i 6 z dnia 22 grudnia 2010r.
Uregulowania w nich zawarte są obowiązujące oraz
nadrzędne, dlatego też wszelkie graficzne formy
przedstawienia tych zapisów uznajemy jedynie jako
pomocnicze. Jednocześnie informujemy, iż nie ponosimy
odpowiedzialności za nieoficjalne lub prywatne projekty
kalendarzy pracy znajdujące się w obiegu w Zakładach
nr 1 i 4.
Ponadto w przypadku jakichkolwiek zmian w harmonogramach czasu pracy będziemy informować Pracowników
VWP na bieżąco w odrębnych komunikatach.

W związku z licznymi pytaniami
Pracowników VWP dotyczącymi
tzw. leasingu pracowniczego
informujemy, że na dzień dzisiejszy oficjalnie nie przekazano
żadnych szc zegó łów, k t óre
zawierałyby warunki korzystania
z oferty.

ROZLICZENIE PIT
Również w tym roku Członkowie Związku zainteresowani
wypełnieniem podatkowych zeznań rocznych PIT za
rok 2010 będą mogli skorzystać z tej możliwości
w biurze Związku podczas pełnionego dyżuru.
Przy składaniu wniosku pobierana będzie promocyjna
opłata.
Szczegółowe informacje podamy na tablicach informacyjnych.

GReeN BIKE Poland S.C.
& GB Motors w Profit Club
W ramach programu Profit Club zamierzamy
podjąć współpracę z importerem i producentem rowerów
GReeN BIKE Poland oraz importerem skuterów, motocykli i quadów GB Motors.
Szczegóły już wkrótce.

W ubiegłym roku niejednokrotnie
wnosiliśmy o przygotowanie tzw.
leasingu dla Pracowników VWP
m.in. dzięki temu ta możliwość
została stworzona, a tym samym
zapisana w Porozumieniu z dnia
22 grudnia 2010r., w którym
określono: „Szczegóły leasingu
pracowniczego ustali i opracuje
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
w oparciu o obowiązujące przepisy
prawne.”
Aktualnie przedstawiciele związku
zawodowego prowadzą rozmowy
w celu pozyskania szczegółowych
informacji nt. proponowanej
oferty. Regulaminy leasingu
samochodów znajdujące się
w obiegu traktujemy jako projekty
bądź wersje robocze.

