Drogie Koleżanki i Koledzy,

INFO – SERWIS
styczeń 2015 (91)
OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

informujemy, iż do 30 stycznia 2015 r. istnieje
możliwość odbioru paczek świątecznych.
Osoby, które jeszcze nie odebrały swojej
paczki zapraszamy do biura Związku Zawodowego w Zakładzie nr 1 (pon. - pt., 8:00 16:00) lub podczas dyżurów w Zakładach
nr 3 (czw., 13:30 - 14:30) i 4 (śr. 13:30 - 14:30).
Redakcja

Spotkanie z Pracownikami
W dniu 14 stycznia 2015 r. podczas spotkania
z Załogą poinformowano o zakończeniu
długotrwałych i wyjątkowo trudnych rozmów
płacowych. Przedstawiono kształtowanie się
płacy w najbliższych trzech latach, wartości
poszczególnych elementów wynagrodzenia, a
także ustalenia dotyczące organizacji czasu
pracy. Wynegocjowany pakiet zapewnia
zarówno stabilność zatrudnienia, jak i rozwój
Spółki Volkswagen Poznań.

1% podatku
Zachęcamy do przekazywania 1% swojego
podatku na rzecz osób, które potrzebują
pomocy. Więcej informacji o potrzebujących
znajduje się na stronie www.solidarnoscvwp.pl
w zakładce Inne → Przekaż 1% podatku.

Podpisanie Porozumienia płacowego
W dniu 21 stycznia 2015 r. podczas posiedzenia Komisji
Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przedstawiciele Zarządu
Volkswagen Poznań oraz Związku Zawodowego podpisali
Porozumienie płacowe na lata 2015 - 2017. Treść Porozumienia
dostępna jest na tablicach związkowych oraz w biurze
„Solidarności” w Zakładzie nr 1.
W trakcie posiedzenia omówiono także aktualną sytuację
produkcyjną w Volkswagen Poznań, kalendarz produkcyjny na
2015 rok oraz wyniki ankiety związkowej. Przedstawiony został
również plan działań Komisji na najbliższe 12 miesięcy.
Członkowie Komisji dokonali wyboru Sekretarza OM NSZZ
„Solidarność” w Volkswagen Poznań. Funkcję tę pełnić będzie
Agata Kurc-Kwiatkowska.

PIT
Członkowie Związku Zawodowego również w
tym roku będą mogli skorzystać z możliwości
wypełnienia zeznań podatkowych PIT za 2014
rok podczas dyżuru w biurze „Solidarności”.
Szczegółowe informacje podamy w najbliższym czasie.

Karnety KKS Lech
Informujemy o rozpoczętej sprzedaży karnetów
KKS Lech Poznań na rundę wiosenną 2015
Więcej informacji na stronie:
www.solidarnoscvwp.pl
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