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# Komunikacja
List Zarządu do Pracowników Volkswagen Poznań
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Jak informowaliśmy w ostatnim komunikacie, zgodnie z ustaleniami Zakłady w Poznaniu,
Swarzędzu i we Wrześni rozpoczną stopniowy rozruch od 27.04, natomiast w Odlewni ze
względu na specyfikę produkcji prace w niepełnym wymiarze wznowiono już 14.04. Zgodnie z
porozumieniem zawartym z OM NSZZ Solidarność 5 tygodni przerwy produkcyjnej jest dla
pracowników Volkswagen Poznań w 100% płatne. Ponadto, kolejne tygodnie pracy, w których
wciąż część z Was będzie w domu, otrzyma swoje wynagrodzenie. O tym jak będzie wyglądała
praca w czasie rozruchu będziemy informowali w tygodniu poprzedzającym pracę.
Najważniejsze jest dla nas Wasze zdrowie i bezpieczeństwo, dlatego do wznowienia produkcji
przygotowywaliśmy się przez ostatnie tygodnie opracowując środki zaradcze, które w
możliwie najbezpieczniejszy sposób pozwolą na Wasz powrót do pracy. W związku z tym, m.in:
•
•
•
•

każdy z Was otrzyma maseczki ochronne oraz rękawiczki jednorazowe;
tempo pracy linii będzie dostosowane do nowych warunków pracy
wyłączone zostaną dotykowe czytniki rejestrujące czas pracy ERCP;
we wszystkich obszarach obowiązują zarządzenia dot. minimalnych odstępów

Epidemia koronawirusa spowodowała zastój na światowych rynkach i groźbę recesji. W
konsekwencji podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu redukcji zatrudnienia związanych z
automatyzacją zakładów. Skutkuje to przyspieszonym wypowiedzeniem umów z
pracownikami agencji pracy tymczasowej. Jednocześnie zdecydowaliśmy, że pracownicy Ci
dodatkowo otrzymają dodatek w wysokości 50% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
Przed nami wciąż najważniejsze wyzwanie na ten rok, rozpoczęcie produkcji Caddy 5 – nad
którym wielu z Was pracuje od miesięcy. Z tak trudną sytuacją nie mierzył się jeszcze żaden z
nas. Dziś jak nigdy wcześniej, stwierdzenie iż jesteśmy jedną wielką ZAŁOGĄ, nabrało zupełnie
nowego znaczenia – jesteśmy głęboko przekonani, że tylko w duchu współodpowiedzialności
uda nam się przezwyciężyć tą sytuację.
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# Zdrowie i profilaktyka
Organizacja badań medycyny pracy
Drodzy Pracownicy,
Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące organizacji badań medycyny pracy.

Badania okresowe
•

Na podstawie uchwalonych przepisów w Ustawie z dnia 31 marca 2020 r.
zostały zawieszone badania okresowe.

•

W związku z powyższym data ważności badania zostaje wydłużona maksymalnie
do 60 dni, od momentu odwołania oficjalnego stanu zagrożenia
epidemiologicznego.

•

O wznowieniu wykonywania badań okresowych będziemy niezwłocznie
Państwa informować.

Badania kontrolne i wstępne
•

W trakcie trwania epidemii prowadzone są jedynie badania kontrolne i wstępne.

•

W celu umówienia się na takie badania, bardzo prosimy o kontakt telefoniczny ze
swoim Ambulatorium zakładowym w podanych poniżej dniach i godzinach.

Zakład

Telefon

Dni przyjmowania
zgłoszeń

Godziny
przyjmowania
zgłoszeń

Zakład 1

61 876 1356

21.04-22.04

6.00-13.30

Zakład 2

61 629 7407

22.04-23.04

6.00-13.30

Zakład 3

61 659 5372

20.04-24.04

6.00-17.30

Zakład 4

61 871 4700

20.04-24.04

6.00-17.30
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# Zdrowie i profilaktyka
Pracownicy z grup ryzyka
Drodzy Pracownicy,
Odlewnia rozpoczęła swoją pracę już od 14.04. Pozostałe zakłady od 27.04 zaczną
stopniowy rozruch. Ze względu na obecną sytuację związaną z koronawirusem, z
troski o Wasze zdrowie, chcielibyśmy indywidualnie upewnić się czy możecie podjąć
pracę. Mamy tutaj na myśli osoby, chorujące na choroby przewlekłe.
Jeśli więc:
·
zażywasz leki immunosupresyjne
·
leczysz się onkologicznie lub niedawno takie leczenie zakończyłeś
·
jesteś po transplantacji
·
chorujesz na choroby naczyniowo – sercowe i regularnie zażywasz leki
·
chorujesz na choroby płuc i regularnie zażywasz leki
zgłoś się TELEFONICZNIE do ambulatorium w swoim zakładzie.

W przypadku każdego pracownika lekarz będzie indywidualnie decydował o tym, czy
pracownik nie może podjąć pracy ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Prosimy aby osoby z wyżej wymienionych grupy zgłaszały się TELEFONICZNIE
do swojego Ambulatorium zakładowego w podanych niżej dniach i godzinach.
Zakład

Telefon

Dni przyjmowania
zgłoszeń

Godziny
przyjmowania
zgłoszeń

Zakład 1

61 876 1356

21.04-22.04

6.00-13.30

Zakład 2

61 629 7407

21.04

9.00-16.00

22.04

6.00-13.30

Zakład 3

61 659 5372

20.04-23.04

6.00-17.30

Zakład 4

61 871 4700

20.04-23.04

6.00-17.30
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# Personel
Ważność Świadectw Kwalifikacyjnych (Sep) oraz Uprawnień UDT

Na mocy art. 31x ustawy z dnia 31 marca 2020 r.:
Termin ważności świadectw kwalifikacyjnych, o których mowa
w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne, a które tracą ważność
w okresie od dnia 1
marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. wydłuża się do dnia
31 grudnia 2020 r.
Świadectwa kwalifikacyjne wydane w okresie, o którym mowa
w ust. 1 i wcześniej, zachowują ważność zgodnie z
dotychczasowymi przepisami.

Na mocy Ustawy o Dozorze Technicznym z dnia 01.01.2019,
uprawienia wydane przez Urząd Dozoru Technicznego przed
01.06.2019 tracą ważność w dniu 01.01.2024. W celu
przedłużenia ważności, należy złożyć bezpłatny wniosek co
najmniej 3 miesiące przed 01.01.2024 r.
Zezwolenia imienne takie jak wózek podnośnikowy
wystawione do 31.12.2014, tracą ważność 31.12.2020,
natomiast te realizowane od 01.01.2015 r. tracą ważność
31.12.2021 r.

#RAZEM Uczymy się nowego
Centrum Rozwoju Kompetencji i Organizacji

