INFO – SERWIS
styczeń 2015 (92)
OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

Wszystkie informacje na
Twojej skrzynce e-mail!
Członkowie Związku, którzy chcą otrzymywać
wiadomości dotyczące działalności naszej
Organizacji na swoje skrzynki e-mail, proszeni
są o zgłoszenie tej informacji na adres
e-mailowy:
extern.katarzyna.nowak@vw-poznan.pl podając
w treści swoje imię i nazwisko, numer kontrolny
oraz telefon kontaktowy.

OK System
Podaruj 1%
Zachęcamy do wspierania osób chorych, wymagających
leczenia lub rehabilitacji oraz fundacji opiekujących się tymi
osobami poprzez przekazywanie 1% swojego podatku na
rzecz potrzebujących. Listę osób, wskazanych przez naszych
pracowników, którym można pomóc oraz szczegółowe
informacje o nich zamieszczamy na bieżąco na stronie
internetowej www.solidarnoscvwp.pl w zakładce Inne →
Przekaż 1% podatku. Zainteresowanych umieszczeniem apelu
o pomoc na stronie internetowej „Solidarności” prosimy o
kontakt na adres e-mailowy:
extern.katarzyna.nowak@vw-poznan.pl

Obchody 70. rocznicy wyzwolenia
obozu w Auschwitz

Przypominamy o możliwości skorzystania
z oferty programu rekreacyjno-sportowego
OK SYSTEM.
Ceny karnetów:
 100 PLN - Członek Związku
MULTIKARNET 3 razy w tyg.
 160 PLN - Pracownik VWP MULTIKARNET
3 razy w tyg.
 160 PLN - Osoba towarzysząca
MULTIKARNET 3 razy w tyg.
 40 PLN - Dzieci do 16. roku życia KARTA
BASENOWA OPEN
Informacje o obiektach sportowo-rekreacyjnych
znajdują się na stronie www.oksystem.pl
Do 15 lutego 2015 r. przyjmujemy wpłaty na
marzec 2015 r.
Kontakt: K. Nowak, tel. (61) 887 20 54

26 stycznia 2015 roku w Berlinie uczczono 70. rocznicę
wyzwolenia obozu w Auschwitz. W obchodach udział wzięli byli
więźniowie niemieckiego obozu koncentracyjnego, kanclerz
Niemiec Angela Merkel oraz goście m.in. z obszarów polityki
i kultury. Wśród zaproszonych znaleźli się również liczni
przedstawiciele Koncernu Volkswagen, a także Zarząd VWP
i przedstawiciel Związku Zawodowego w VWP.

Ogólnopolskie pogotowie strajkowe
Przewodniczący central związkowych podjęli decyzję o
kontynuowaniu pogotowia strajkowego po protestach górników.
Zwrócili się także do premier Ewy Kopacz o rozpoczęcie
rozmów na temat postulatów związkowych dotyczących m.in.
wieku emerytalnego, umów śmieciowych, elastycznego czasu
pracy i patologii w agencjach pracy tymczasowej.

Zachęcamy
do
wypełniania
deklaracji
i przystępowania do Programu 1+1=3.
Wystarczy do 20. dnia każdego miesiąca
dostarczyć do Działu Komunikacji wypełnioną
deklarację. Przekazując co miesiąc 1 PLN ze
swojego wynagrodzenia wspieramy wybraną
przez pracowników VWP fundację. W tym roku
jest to Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci
Specjalnej Troski im. Leszka Grajka.

Kontakt: M. Bekisz, tel. (61) 887 2093, e-mail: extern.Monika.Bekisz@vw-poznan.pl

