Drogie Koleżanki i Koledzy,

INFO - SERWIS
styczeń 2012 (34)
OM NSZZ ‘’Solidarność‘’
w Volkswagen Poznań

uprzejmie informujemy, iż Członkowie naszego
Związku, którzy jeszcze nie odebrali bożonarodzeniowej paczki świątecznej proszeni są o
zgłoszenie się do biur „Solidarności” w Volkswagen Poznań:
 w Zakładzie nr 1 - od pon. do pt. w godz. 8.00
- 16.00;
 w Zakładzie nr 3 - w czwartek w godz. 13.30 14.30.
Odbiór paczek świątecznych możliwy jest do
końca stycznia br.
Redakcja

Spotkanie emerytów i rencistów
Już po raz kolejny, z inicjatywy OM NSZZ
„Solidarność”, doszło do spotkania emerytów
i rencistów - Członków naszego Związku.
Spotkanie było okazją do rozmów o sprawach
dotyczących zarówno Związku Zawodowego,
Spółki VWP, jak i ogólnej sytuacji w kraju.

NSZZ „Solidarność” zbiera podpisy pod wnioskiem o referendum
obywatelskie w sprawie zachowania obowiązującego obecnie
wieku emerytalnego.
Apelujemy do osób, które chcą mieć wpływ na wiek emerytalny,
aby złożyły podpis pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum. Podpisy zbieramy do 20 stycznia br. w biurach OM NSZZ
„Solidarność” w VWP w Zakładzie nr 1 i 3 oraz podczas dyżuru
w Zakładzie nr 4. Możliwe jest również pobranie druku poparcia
w biurach OM NSZZ „Solidarność” oraz u przedstawicieli
Związku.

Wynagrodzenie w styczniu
Na mocy porozumienia płacowego na lata 2011 - 2012
począwszy od stycznia 2012 roku dodatek inflacyjny zostanie
wliczony do wynagrodzenia zasadniczego każdego Pracownika.
Tym samym podwyższeniu ulegną wszelkie pochodne
naliczane od wynagrodzenia - m. in. dodatek za pracę
w godzinach nadliczbowych.
Na zasadach określonych we
wcześniejszych porozumieniach
płacowych w styczniu 2012 roku
każdemu Pracownikowi wypłacony
został również bonus roczny.
Ponadto od stycznia br. wystartował
Pracowniczy Program Emerytalny,
dzięki któremu można rozpocząć oszczędzanie na przyszłą
emeryturę - Pracownikowi VWP przekazywane jest miesięcznie
100 PLN w ramach składki podstawowej.

Mobilność zawodowa
10 stycznia br. w Warszawie odbyło się seminarium w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego. Wzięli w nim udział związkowcy, także
z naszej Organizacji, naukowcy, przedstawiciele
instytucji rynku pracy oraz organizacji pozarządowych. Tematyka seminarium dotyczyła głównie problemów pracowników agencji pracy
tymczasowej, współpracy transgranicznej
z udziałem partnerów społecznych oraz szans
i barier związanych z migracją zawodową.

Potrzebna krew
Jeden z naszych Pracowników, Członków
Związku jest chory i potrzebuje dużej ilości krwi.
Wszystkich, którzy chcieliby oddać krew i w ten
sposób pomóc prosimy o zgłoszenie się do
Stacji Krwiodawstwa oraz pobranie zaświadczenia o oddaniu krwi ze wskazaniem na nazwisko:
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