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Poznań, dn. 22.01.2016 r. 

 

Przewodniczący 

Organizacji Zakładowej / Międzyzakładowej  

Region Wielkopolska 

NSZZ „Solidarność” 

 

Koleżanki i Koledzy!  

 

 OM NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań uprzejmie informuje o rozpoczętej akcji 
wymiany kart rabatowych Profit Club dla Członków Związku oraz ich współmałżonków. 

Program rabatowy Profit Club funkcjonuje od ponad 10 lat i został przygotowany specjalnie z myślą  

o Członkach Związku zrzeszonych poprzez komisje zakładowe w Regionie Wielkopolska  

NSZZ „Solidarność”. Posiadacze kart mają możliwość korzystania ze zniżek w punktach  

handlowo – usługowych, m.in. w banku, sieci sklepów spożywczych, obiektach sportowych, 

restauracjach, kwiaciarniach, punktach usług medycznych, salonach fryzjerskich i kosmetycznych 

oraz wielu innych. Ponieważ program Profit Club cały czas się zmienia, aktualny wykaz firm 

dostępny jest już wyłącznie na stronie internetowej www.profit-club.pl. Strona ta zawiera katalog 

firm udzielających zniżki posiadaczom kart Profit Club oraz regulamin programu. Dzięki karcie 

Członkowie Związku mogą uzyskać rabat od 3 do 50 % a dzięki różnorodności firm biorących 

udział w programie każdy znajdzie w nim coś dla siebie lub swoich bliskich.  

 

 Ze względu na zmianę partnerów programu Profit Club, aby w dalszym ciągu móc 

korzystać z karty, niezbędna jest jej wymiana. Karta, którą Członkowie aktualnie się posługują, 

utraci ważność z dniem 30 czerwca 2016 r., natomiast nowa karta już jest honorowana w punktach 

partnerskich,. Z tego względu serdecznie zachęcamy do jak najszybszej wymiany.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA WAŻNA DO CZERWCA 2016 R.                NOWA KARTA 

 



 
 

 Intencją pomysłodawców projektu OM NSZZ „Solidarność” w Volkswagen Poznań  

oraz Zarządu Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność” jest by każdy Członek Zwiazku  

był dodatkowo wyróżniony wśród wszystkich pracowników poprzez posiadanie karty rabatowej. 

Zgłoszenie wydruku karty umożliwi uzyskanie korzyści z tytułu przynależności związkowej  

a także przyczyni się do uzyskania większych oszczędności. Ponadto współmałżonek będzie mógł 

dysponować kartą niezależnie od drugiej karty Członka Związku i korzystać z rabatów w licznych 

placówkach objętych programem Profit Club. 

  

 Karty dla Członków Związku są wyrabiane bezpłatnie, natomiast koszt obsługi karty dla 

małżonków wynosi 1 zł brutto i pokrywany jest bezpośrednio przez Członka Związku lub daną 

organizację związkową w momencie zgłoszenia listy osób do wydruku kart.  

 

 Aby akcja wymiany kart w Regionie Wielkopolska przebiegła sprawnie zwracamy się do 
Przewodniczących Organizacji Związkowych z prośbą o niezwłoczne złożenie imiennych list 
Członków Związku ze swojej organizacji zakładowej oraz ich współmałżonków, dla których 
ma zostać przygotowana karta Profit Club w Zarządzie Regionu.  

 

 
 
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE: 

1. Lista powinna być zapisana w Microsoft Excel: 

- czcionka Times New Roman, rozmiar 12 

- w pierwszej kolumnie od lewej strony numer Organizacji Związkowej (jeśli numer nie zawiera  

4 cyfr to zawsze dodajemy odpowiednią ilość zer, aby łącznie numer składał się z czterech cyfr,  

np. 0001) 

- imię i nazwisko wysortowane alfabetycznie, maks. 20 znaków 

 

 
Wytyczne dotyczące sporządzenia listy Członków Związku do wydruku karty Profit Club: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

nr Org. Związkowej Imię i nazwisko 
0020 ADAM BŁAŻEJEWSKI 
0020 JAN KOZŁOWSKI 
0020 JAN KRAWCZYK 
0020 JAN ZĘBATY 

 

 



 
 

W przypadku Organizacji Związkowych z różnych obszarów obowiązują poniższe ustalenia: 
 

Miasto Organizacja 

Związkowa 

Org. Wydziałowa, której Org. 

macierzysta jest 

zarejestrowana w ZR Wlkp. 

 

Imię i nazwisko Org. Wydziałowa, której 

Org. macierzysta nie jest 

zarejestrowana w ZR 

  LESZNO LOO l nr Organizacji macierzystej* ANNA KUBSKA LWO l 
PIŁA POO l nr Organizacji macierzystej* DOMINIK NOWAK PWO l 
POZNAŃ 0001 nr Organizacji macierzystej* KAMIL ZALEWSKI WOO l 
 

* Org. macierzysta  zarejestrowana  w Regionie  Wielkopolska  NSZZ  „Solidarność" przygotowuje  

bazę z Członkami Związku Org. Wydziałowej, która ma zostać objęta programem rabatowym Profit 

Club. 

 

Wzór dla dodruku kart dla współmałżonki/a Członka Związku: 
 

nr Org. Związkowej 

(należy dodać W/ przed nr 

ogranizacji) 

 

Imię i nazwisko współmałżonki/ka Imię i nazwisko Członka Związku 

W/0020 ANNA KOWALSKA JAN KOWALSKI 
 

2. Sporządzoną listę należy wysłać do Działu Organizacyjnego Zarządu Regionu na adres mailowy 

katarzyna.brzakowska@solidarnosc.poznan.pl lub dostarczyć osobiście zapisaną w wersji 

elektronicznej. 

3. Złożenie list w Dziale Organizacyjnym powinno odbywać się wraz z jednoczesnym dokonaniem 

wpłaty za współmałżonków.  
4. Karty dla Członków Związku tych Organizacji Związkowych, które dostarczą dane osobowe  

do 20-tego każdego miesiąca będą do odbioru w Zarządzie Regionu po 10-tym każdego 

następnego miesiąca. 

5. Odbiór kart odbywać się będzie w Zarządzie Regionu za pisemnym potwierdzeniem. 

6.  „Stare karty” zwracane od Członków Związku należy zdawać w Dziale Organizacyjnym.  

 

 
Koordynator Programu Rabatowego Profit Club 

Katarzyna Nowak 

 

OM NSZ „Solidarność”  

w Volkswagen Poznań Sp. z o.o. 

ul. Warszawska 349 

61-060 Poznań 

Tel. (61) 887 20 54 

e-mail: extern.katarzyna.nowak@vw-poznan.pl 
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