Drogie Koleżanki i Koledzy,

INFO - SERWIS

uprzejmie informujemy, że także w tym roku
Członkowie Związku zainteresowani wypełnieniem
podatkowych zeznań rocznych PIT za rok 2012
będą mogli skorzystać z tej możliwości w biurze
Związku podczas pełnionego dyżuru.
Szczegółowe informacje podamy na tablicach informacyjnych.
Redakcja

styczeń 2013 (59)
OM NSZZ ‘’Solidarność‘’
w Volkswagen Poznań

Benefit System
KM NSZZ „Solidarność” w VWP po otrzymaniu
informacji o zawieszeniu programu leasingowego
Benefit System, a także stwierdzeniu przez Koncern
Volkswagen jego nierentowności podejmuje dalsze
kroki w celu stworzenia dla pracowników VWP
możliwości korzystania z samochodów produkowanych w naszej Spółce.
O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Stanowisko związkowych władz
przemysłu motoryzacyjnego

Akcja zbierania podpisów
1 stycznia 2013 roku wchodzą w życie postanowienia unijnego pakietu
klimatyczno-energetycznego, nakazujące producentom energii zakup
uprawnień do emisji dwutlenku węgla. W związku z tym czeka nas
drastyczna podwyżka cen prądu.
W 2013 roku ceny prądu w Polsce mogą wzrosnąć o 30 proc., a ceny
ciepła o 22 proc. W kolejnych latach ceny prądu mogą wzrosnąć
nawet o 60 proc.
Aby się temu przeciwstawić powołano Europejską Inicjatywę
Obywatelską „Zawieszenie Pakietu Klimatyczno-Energetycznego Unii
Europejskiej” zarejestrowaną 8 sierpnia 2012 roku przez Komisję
Europejską. Do akcji przyłączyli się reprezentanci polskich central
związkowych, w tym NSZZ „Solidarność”, i organizacji pracodawców.
W skład Komitetu Obywatelskiego obok przedstawicieli Polski weszli
reprezentanci 6 krajów UE: Austrii, Danii, Grecji, Litwy, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Swój akces do inicjatywy zgłosili także Węgrzy i Bułgarzy.
Komitet musi zebrać co najmniej milion podpisów obywateli
w przynajmniej 7 krajach UE. Celem inicjatywy jest zawieszenie
pakietu klimatyczno-energetycznego UE z 2009 roku.
W Volkswagen Poznań również rozpoczęliśmy akcję zbierania
podpisów, która potrwa do końca lutego 2013 roku.
Zachęcamy do składania podpisów:
- w biurze „Solidarności” w Z-1 (od pon. do pt. w godz. 08:00-16:00);
- podczas dyżurów w Z-3 (czw. w godz. 13:30-14:30) i Z-4
(śr. w godz. 13:30-14:30).

Karnety Lecha
Przypominamy, że do końca
stycznia 2013 roku trwa sprzedaż
zamknięta karnetów KKS Lech
Poznań na sezon Wiosna 2013.
Od 1 lutego 2013 roku nie będzie
gwarantowana rezerwacja tego
samego miejsca.
Szczegóły pod nr tel. (61) 887 2054.

Poniżej zamieszczamy stanowisko dotyczące
sytuacji w przemyśle motoryzacyjnym przyjęte
na posiedzeniu Rady Sekcji Krajowej Przemysłu
Motoryzacyjnego w Spale 11 stycznia 2013 roku.

Stanowisko Krajowej Sekcji Przemysłu
Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność”
w sprawie sytuacji w przemyśle motoryzacyjnym.
Krajowa Sekcja Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ
„Solidarność” stwierdza, że w obecnej, trudnej sytuacji zarówno na polskim jak i światowym rynku motoryzacyjnym należy
podjąć wszelkie możliwe działania, aby utrzymać jak największą liczbę miejsc pracy, przy jednoczesnym zachowaniu
odpowiedniego poziomu wynagrodzeń.
Pomimo kryzysowej sytuacji w Europie i coraz większym
spowolnieniu gospodarczym w Polsce, nasze przedsiębiorstwa
nadal wypracowują zyski, dlatego zwolnienia pracowników
i redukcje wynagrodzeń muszą być zastąpione innymi rozwiązaniami stosowanymi w krajach tzw. starej Unii Europejskiej.
Wzywamy stronę rządową i pracodawców branży motoryzacyjnej w Polsce, o niezwłoczne podjęcie rozmów z Krajową Sekcją Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ „Solidarność”,
celem wypracowania rozwiązań, które zapobiegną ewentualnym zwolnieniom.
W przyszłości nie może mieć miejsca sytuacja, jaka zaistniała w Fiat Auto Poland, gdzie około 1500 naszych Koleżanek
i Kolegów jest zwalniana, a dopiero po tym fakcie podejmowane są dyskusje, w jaki sposób zabezpieczyć byt zwalnianych
pracowników.
Oczekujemy, że wspólnie wypracowane i przyjęte
rozwiązania będą nie tylko skutkowały utrzymaniem obecnych
miejsc pracy, ale w przyszłości przyczynią się do pozyskania
nowych inwestycji, które pozwolą tworzyć kolejne miejsca
pracy.
Przewodniczący Rady KSPM NSZZ „S”
Bogdan Szozda
Z-ca przewodniczącego Rady KSPM „S”
Piotr Olbryś
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