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Posiedzenie Komisji
Samochodów Użytkowych
W dniach 12 - 13 lutego 2015 r. w siedzibie Scanii w Szwecji
odbyło się posiedzenie Komisji Samochodów Użytkowych.
Gremium to zajmuje się sprawami dotyczącymi marek
Koncernu Volkswagen - MAN, Scania oraz VW Samochody
Użytkowe. Tematyką spotkania była m.in. aktualna sytuacja
produkcyjna i personalna w zakładach, a także fabryka Crafter
powstająca we Wrześni. Na spotkaniu obecny był nowy
członek Zarządu Volkswagen AG odpowiedzialny za
Samochody Użytkowe - Andreas Renschler. Udział w
posiedzeniu wziął również Przewodniczący naszej Organizacji
Piotr Olbryś, który przedstawił sprawozdanie dotyczące
Volkswagen Poznań oraz sytuacji związkowej i politycznej
w Polsce.

Rozliczenia PIT
Informujemy o możliwości rozliczenia rocznych
zeznań podatkowych (PIT) za rok 2014 dla
Członków Związku Zawodowego. Pracownik
biura rachunkowego będzie pełnić dyżury
w poszczególnych zakładach w terminach:
 Zakład nr 1 (biuro Związku)
w godz. 13:00 - 15:00 24.02.2015 (wtorek), 06.03.2015 (piątek),
10.03.2015 (wtorek);
 Zakład nr 3 (biuro Związku)
w godz. 13:30 - 14:30 26.02.2015 (czwartek), 03.03.2015 (wtorek),
12.03.2015 (czwartek);
 Zakład nr 4 (duża stołówka)
w godz. 13:30 - 14:30 25.02.2015 (środa), 04.03.2015 (środa),
11.03.2015 (środa).
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: (61) 871 48 18, (61)
876 13 20. Aby skorzystać z oferty należy
dostarczyć druk zeznania podatkowego za
2014 rok wraz z załącznikami oraz uiścić opłatę
w wysokości 25 zł.

Na wniosek Pracowników
Trzy centrale związkowe - „Solidarność” OPZZ i FZZ
przedstawiły premier Ewie Kopacz postulaty, na temat których
chcą rozmawiać z polskim rządem. Związki Zawodowe
oczekują dyskusji o problemach polskiego społeczeństwa na
rynku pracy, chcą negocjować m.in. wzrost minimalnego
wynagrodzenia, wprowadzenie minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy oraz wyeliminowanie stosowania
umów śmieciowych. Szczegółowa lista postulatów znajduje
się na stronie www.solidarnoscvwp.pl

Parking rowerowy, który został wybudowany
przy ulicy Warszawskiej jest wynikiem
długotrwałych starań działaczy związkowych,
a także działań podejmowanych przez Dział
Prawny, w szczególności p. Małgorzatę
Kubicką-Kowalską,
która
przeprowadziła
postępowanie administracyjne pozwalające na
uzyskanie pozwolenia na budowę. Realizacją
budowy zajmował się Dział Zarządzanie
Infrastrukturą i Środowiskiem.

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

