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# Komunikacja
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Decyzją Rady Ministrów możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego
z uwagi na Covid-19 została przedłużona do 24 maja 2020 roku. Aktualnie rodzic może
skorzystać z tego zasiłku w następujących sytuacjach:
1) w przypadku zamknięcia szkoły, przedszkola, żłobka (z uwagi na Covid-19),
2) w przypadku, gdy przedszkole lub żłobek – mimo otwarcia - nie są w stanie
zapewnić opieki na dziećmi (z uwagi na ograniczenia związane z Covid-19),
3) w przypadku, gdy – mimo otwarcia przedszkola lub żłobka – rodzic zdecyduje się
na sprawowanie osobistej opieki na dzieckiem.
Powyższe rozróżnienie wynika z faktu, że od 6 maja przepisy dopuszczają możliwość
otwarcie placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi. Decyzję co do ich otwarcia
pozostawiono organom samorządowym (w przypadku żłobków i przedszkoli
publicznych) lub właścicielom (w przypadku żłobków i przedszkoli prywatnych).
Poszczególne placówki będą mogły świadczyć opiekę wyłącznie w przypadku
spełnienia określonych wytycznych.
Niezależnie od otwarcia żłobka czy przedszkola, rodzic może zdecydować, że z powodu
stanu epidemii nie pośle dziecka do placówki i nadal będzie sprawował opiekę nad
dzieckiem osobiście. W takiej sytuacji dodatkowy zasiłek opiekuńczy nadal będzie
przysługiwał.
Skorzystanie z opieki wymaga złożenia odpowiedniego oświadczenia przez
pracownika. Wzór aktualnego oświadczenia można pobrać ze strony ZUS:
https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/zmiany-wdodatkowym-zasilku-opiekunczym/2551095 albo od doradcy personalnego.
WAŻNE: z opieki nie mogą korzystać pracownicy przebywający na tzw. przestoju.
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# Zasady działania działów usługowych
Biuro Floty
W związku ze wznowieniem produkcji, ale nadal obowiązującymi ograniczeniami w
zakresie podróży służbowych i przejazdów międzyzakładowych, od 04.05.2020, Biuro
Floty (1_2_33) jest czynne w godzinach: 08:00-15:00.
Karty do tankowania zewnętrznego na stacjach Shell ponownie należy odbierać w
Biurze Floty. Przypominamy, że we wszelkich sprawach związanych z flotą
samochodów możliwy jest kontakt mail-owy na adres: VWPN DL FLOTA
(VWP_FLOTA@vw-poznan.pl)
CZASOWO ZAWIESZONE USŁUGI
W związku z ograniczeniami dotyczącymi korzystania z samochodów służbowych, do
odwołania, zostaje wstrzymane świadczenie poniższych usług:
Caddy Limuzyna - przewóz Pary Młodej Limuzyną Caddy
Caddy na Weekend - prywatne korzystanie z samochodów Floty Centralnej, w ramach
nagrody w różnych konkursach organizowanych dla pracowników VWP

