Karnety w specjalnej cenie

INFO – SERWIS
marzec 2015 (97)
OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

Informujemy o specjalnej ofercie sprzedaży
karnetów dla Członków Związku Zawodowego
na usługi Swarzędzkiego Centrum Sportu
i Rekreacji.
Przy zakupie karnetu w cenie 100 zł Członek
Związku otrzyma karnet o wartości 120 zł
ważny przez 3 miesiące od daty zakupu do
wykorzystania w SCSiR na basen, aerobik,
saunę, masaż, kręgielnię, a w sezonie
zimowym również na lodowisko. Zainteresowani
proszeni są o zgłoszenie się z wpłatą:
 do biura Związku w Zakładzie nr 1,
 do biura Związku w Zakładzie nr 3
(dyżur w czwartki w godz. 13:30 - 14:30),
 lub na dużą stołówkę w Zakładzie nr 4
(dyżur w środy w godz. 13:30 - 14:30).
Kontakt: Katarzyna Nowak, tel. (61) 887 20 54,
e-mail: extern.katarzyna.nowak@vw-poznan.pl

Krajowa Sekcja Przemysłu Motoryzacyjnego
W dniach 5 - 6 marca 2015 roku w Malborku odbyło się
posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego
NSZZ „Solidarność”, w którym udział wzięli przedstawiciele
naszej Organizacji. Podczas obrad omówiono aktualną
sytuację produkcyjną w zakładach pracy branży motoryzacyjnej. Ożywioną dyskusję wśród zebranych wywołała
prezentacja
systemów
czasu
pracy
występujących
w poszczególnych zakładach zrzeszonych w Sekcji. Jednym
z punktów obrad były również dodatkowe składniki
wynagrodzeń w postaci nagród jubileuszowych oraz odpraw
emerytalnych stosowanych w poszczególnych zakładach.
Podczas posiedzenia przedstawiony został także budżet za
2014 rok oraz budżet na 2015 rok.

Specjalna oferta
Specjalnie dla Członków NSZZ „Solidarność” w Volkswagen
Poznań przygotowano korzystną ofertę na zakup wybranych
modeli Škoda. Wysokość proponowanych rabatów wynosi 14%
lub 16% w zależności od modelu samochodu.
Warunkiem skorzystania z oferty jest okazanie kary Profit Club.
Oferta dostępna wyłącznie w salonie sprzedaży Skodex
Krotoski-Cichy w Poznaniu przy ul. Unii Lubelskiej 5,
tel. (61) 87 82 013.

Grupowe Ubezpieczenie
Pracownicze PZU
Przypominamy, iż obsługa Grupowego Ubezpieczenia Pracowniczego PZU prowadzona
jest:
 w biurze Związku w Zakładzie nr 1, od
poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00
(w czwartki w godz. 8:00 - 11:00),
 w biurze Związku w Zakładzie nr 3,
w czwartki w godz. 13:30 - 15:00.
Aby przystąpić do ubezpieczenia należy złożyć
wypełnioną deklarację, dostępną w biurze
Związku, do 22. dnia miesiąca poprzedzającego okres, od którego ubezpieczenie ma
obowiązywać.
Więcej informacji na stronie internetowej:
www.solidarnoscvwp.pl

Na wniosek Pracowników
Dzięki
staraniom
przedstawicieli naszej
Organizacji w Zakładzie nr 3 na Hali nr 2
została naprawiona brama oraz kurtyny
powietrzne.

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

