Drogie Koleżanki i Koledzy,

INFO – SERWIS
luty 2015 (94)
OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

osoby, które zapisały się na wycieczkę do
Paryża prosimy o zgłaszanie się do biura
„Solidarności” w Zakładzie nr 1, od pon. do pt.
w godz. 8:00 – 16:00, w celu podpisania
umów indywidualnych z biurem podróży
organizującym wyjazd.
Kontakt: K. Nowak, (61) 887 2054.
Redakcja

Paczka dla Niemowlaka

Specjalna oferta
Informujemy, iż specjalnie dla Członków NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań opracowano korzystną ofertę na zakup
wybranych modeli Škoda, takich jak RAPID, SUPERB, czy też
OCTAVIA III. Wysokość proponowanych rabatów wynosi 14%
lub 16% w zależności od modelu samochodu.
Warunkiem skorzystania z oferty jest okazanie karty Profit
Club. Oferta dostępna wyłącznie w salonie sprzedaży:
SKODEX KROTOSKI-CICHY w Poznaniu przy ul. Unii
Lubelskiej 5,tel. (61) 87 82 013.

PZU Życie S.A. prowadzi akcję promocyjną
„Paczka
dla
Niemowlaka”.
Pracownik
Volkswagen Poznań może z niej skorzystać,
jeżeli:
 spodziewa się lub urodziło mu się dziecko
 jest uczestnikiem PPE i równocześnie jest
ubezpieczony w ramach Grupowego
Ubezpieczenia Pracowniczego PZU Życie
S.A.
 posiada aktywną kartę Klubu PZU Pomoc
w Życiu (otrzymaną przy składaniu
deklaracji PPE)
Szczegóły akcji na stronie www.pzu.pl/paczka

Rozliczenia PIT
Także w tym roku Członkowie
Związku Zawodowego będą mieli
możliwość rozliczenia rocznych
zeznać podatkowych PIT za rok
2014. Dyżury pracownika biura
rachunkowego odbywać się będą
we wszystkich zakładach VWP.
Szczegóły już wkrótce.

Na wniosek Pracowników
Posiedzenie SIP-owców
10 lutego odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie
Społecznych Inspektorów Pracy w Volkswagen Poznań.
W trakcie spotkania inspektorzy poruszyli m.in. kwestię
pomiarów hałasu na stanowiskach pracy w związku z
zwiększonym wolumenem produkcyjnym. W pierwszej
połowie 2015 roku przeprowadzone zostaną również wybory
na nową kadencję SIP w VWP.

Biorąc
pod
uwagę
wnioski
naszych
pracowników, w roku 2012 przedstawiciele
Związku Zawodowego złożyli wniosek o
budowę parkingu rowerowego od ulicy
Warszawskiej. W wyniku kilkuletnich działań
naszych przedstawicieli wybudowano parking
rowerowy, który polepszy komfort pracowników
korzystających z tego środku lokomocji.

Kontakt: M. Kubska, tel. (61) 887 2094, e-mail: extern.Marlena.Kubska@vw-poznan.pl

