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Spotkanie Rady ds. Umiejętności w
Przemyśle Motoryzacyjnym przy industriAll
24 lutego 2015 r. w Brukseli odbyło się spotkanie Rady ds.
Umiejętności w Przemyśle Motoryzacyjnym przy industriAll,
w którym udział wzięli przedstawiciele Związku Zawodowego
w Volkswagen Poznań. Podczas posiedzenia omówiono
najważniejsze wydarzenia w motoryzacji w 2014 roku, wpływ
przemysłu motoryzacyjnego na środowisko naturalne,
regulacje Unii Europejskiej dotyczące emisji CO2, a także
rozwój szkolnictwa zawodowego w branży.
IndustriAll Global Union jest światową organizacją wolnych,
niezależnych i demokratycznych związków zawodowych
reprezentujących pracowników fizycznych i umysłowych
w przemysłach metalowym, chemicznym, energetycznym,
w górnictwie, przemyśle tekstylnym i sektorach pokrewnych,
liczącą ponad 50 milionów członków ze 140 krajów z całego
świata.

Dzień Kobiet
OM NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań specjalnie
z myślą o Paniach będących Członkiniami Związku
z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet przygotowała kinową
niespodziankę.
Szczegóły na
związkowych
tablicach
informacyjnych.

Rozliczenia PIT
Przypominamy
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 06.03.2015 (piątek), 10.03.2015 (wtorek);
 Zakład nr 3 (biuro Związku)
w godz. 13:30 - 14:30 03.03.2015 (wtorek), 12.03.2015 (czwartek);
 Zakład nr 4 (duża stołówka)
w godz. 13:30 - 14:30 04.03.2015 (środa), 11.03.2015 (środa).
Zainteresowanych prosimy o kontakt tel.:
(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.
Przypominamy o możliwości przekazania
1% 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.

Posiedzenie Komisji
Międzyzakładowej
W dniu 25 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie
Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań, podczas którego
omówiono aktualną sytuację produkcyjną
i personalną w VWP, planowane wybory do
struktur Społecznej Inspekcji Pracy oraz
kalendarz
produkcyjny
na
rok
2015.
Przedstawiona została także realizacja budżetu
w 2014 roku oraz plan budżetowy na rok 2015.
W posiedzeniu wziął udział także przedstawiciel
pracodawcy
odpowiedzialny
za
Zakłady
Budowy Samochodów, pan Dietmar Mnich.

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

