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Zgodnie z Porozumieniem 7/2012 dot.
uzgodnień płacowych na lata 2013 - 2014
premia za wydajność w roku 2014 wynosi
3,0%. Wypłata premii nastąpi wraz z wynagrodzeniem za miesiąc marzec 2014 roku.
W związku z informacjami, jakie OM NSZZ
„Solidarność” w VWP otrzymała od pracowników, dot. nieprawidłowości w przeprowadzaniu rozmów oceniających podjęto działania, które wyjaśnią zaistniałą sytuację oraz
pozwolą w przyszłości lepiej wykorzystywać
to narzędzie do motywowania pracowników.

Piwnica pod Baranami

Nowa fabryka Volkswagen
W dniu 18 marca 2014 roku podczas spotkań z załogą oficjalnie
przekazano informację o powstaniu nowej fabryki Volkswagen
we Wrześni. Zakład będzie produkować nową generację
samochodu użytkowego VW Crafter, który dotychczas budowany był we współpracy z Daimlerem. W nowym oddziale Volkswagen Poznań zatrudnienie znajdzie ponad 2 tys. osób.
Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Volkswagen
Poznań Członek Zarządu Koncernu Volkswagen Leif
Östling podkreślił, że: „To największy projekt we współczesnej
historii Volkswagena. Jestem przekonany, że zakład ten
będzie tworzył najwyższej jakości produkty, które trafią na
cały świat". Natomiast Jens Ocksen, który od kwietnia 2014 roku
przejmie funkcję Prezesa Volkswagen Poznań, w trakcie
jednego ze spotkań z pracownikami podkreślił, że nie tylko
bliskość terenów inwestycyjnych do Volkswagen Poznań, ale
przede wszystkim zaangażowanie i jakość pracy naszych
pracowników przyczyniły się do decyzji Koncernu VW o
zainwestowaniu właśnie w Wielkopolsce.
Budowa fabryki rozpocznie się jesienią 2014 roku, a produkcja
aut ma ruszyć dwa lata później, wraz z wprowadzeniem
na rynek nowej generacji VW Crafter.

30 marca 2014 roku o godz. 16:00 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Medycznego przy ul. Przybyszewskiego 37, odbędzie
się koncert legendarnego kabaretu „Piwnica
pod Baranami” z Krakowa. Bilety dla członków „Solidarności” w Volkswagen Poznań
w cenie 40 PLN dostępne są w biurze
Związku Zawodowego w Zakładzie nr 1.

Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej
W dniu 29 marca 2014 roku w hali widowiskowo - sportowej w Suchym Lesie odbędzie
się III Turniej Halowej Piłki Nożnej Krajowej
Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego NSZZ
„Solidarność”. Przewidywany czas rozpoczęcia rozgrywek to godz. 9:00. Zapraszamy do
kibicowania naszym reprezentacjom NSZZ
„Solidarność” w VWP.
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