INFO – SERWIS
Ubezpieczenie grupowe PZU

Styczeń 2017
(1/2017)

OM NSZZ „Solidarność”
w Volkswagen Poznań

Przypominamy, że każdy pracownik
pracujący na rzecz firmy Volkswagen
Poznań oraz Agencji Pracy Tymczasowej
ma możliwość przystąpienia do grupowego
ubezpieczenia
PZU
Życie.
Ponadto
dodatkowo
można
ubezpieczyć
współmałżonka, partnera życiowego oraz
pełnoletnie
dziecko.
Deklaracje
przystąpienia przyjmujemy do 22 dnia
każdego miesiąca.

Ok System

Wynagrodzenia
W styczniu 2017 roku wraz z wynagrodzeniem za
miesiąc
grudzień
2016
zostaną
wypłacone
m.in.
2 dodatki:
a) bonus roczny, który dla poszczególnych zakładów
wyniesie od 20,1 % do 29,2 % w zależności od
uzyskanych wyników finansowych, jakościowych
i zdrowotnych w poszczególnych miesiącach w 2016
roku;
b) 1500zł brutto z tytułu niewykorzystanych w 2016
roku 5 dni elastyczności.
Bonusy te przysługują pracownikom zatrudnionym
oraz niepozostającym w okresie wypowiedzenia na
dzień 31 grudnia 2016 roku i zostały wynegocjowane
przez NSZZ „Solidarność” w styczniu 2015 roku dla
pracowników firmy Volkswagen Poznań i Agencji
Pracy Tymczasowej.
Ponadto następuje waloryzacja tabeli płac
(podwyżka). Stawki wynagrodzenia zasadniczego
ulegają od 01.01.2017 r. podwyższeniu, od grupy 2G
o 2%, jednak nie mniej niż o 120 zł brutto.
Oprócz tego pracownicy otrzymają spłatę
dodatków za przepracowane nadgodziny wynikające
z przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy
(tzw. szare dni) w 2016 roku.

Pracownicy VWP oraz APT mogą
skorzystać z oferty sportowo-rekreacyjnej
programu Ok System. Do programu mogą
przystąpić również ich rodziny. Do 15
stycznia br. przyjmujemy wpłaty na luty
2017.
Więcej informacji na stronie internetowej
www.solidarnoscvwp.pl oraz na tablicach
związkowych.

Dyżury

Dyżury
przedstawicieli
NSZZ
„Solidarność” w Volkswagen Poznań
odbywają się w:
- Zakładzie nr 2 - w poniedziałki, godz.
od 11:00 do 13:00 w biurze Związku;
- Zakładzie nr 3 - w czwartki, godz.
od 13:30 do 14:30 w biurze Związku;
- Zakładzie nr 4 - w środy, godz. od 13.30
do 14.30, główna stołówka.
Biuro Związku w Zakładzie nr 1 obsługuje
interesantów w następujących godzinach:
- pon., śr., pt. w godz. 10:00-16:00;
- wt., czw. w godz. 08:00-16:00.
Podczas dyżurów, członkowie związku,
którzy dotychczas nie odebrali paczki
świątecznej, mogą ją odebrać za okazaniem
przepustki zakładowej do dnia 01.02.2017 r.

Kontakt: e-mail: Michał.Majchrzak@vw-poznan.pl

