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Znak na tak!

WIADOMOŚCI

Volkswagen Samochody Użytkowe wdraża w życie nową identyfikację wizualną,
która jest zgodna z podobnymi zmianami w marce Volkswagen Samochody Osobowe.
Idąc krok dalej, zmienia się także nazwa na rynku polskim –
czas na Volkswagen Samochody Dostawcze!

Znak na tak!
Pyszna przerwa

Drodzy Pracownicy,

W

jest mi trochę trudno wybrać najważniejsze tematy, do których
chciałbym się odnieść w niniejszym edytorialu, ponieważ
co tydzień za pośrednictwem ﬁlmów „Highlight/lowlight”
otrzymujecie ode mnie aktualną porcję informacji wraz z moim
komentarzem. Cieszę się, że udaje mi się utrzymać regularne
tempo i komunikować z Wami w ten sposób. Jeśli macie ze swojej
strony pytania lub interesują Was konkretne tematy, zawsze
możecie je umieszczać w komentarzach pod ﬁlmami – do każdego
z nich się odniosę.
O jednym, niezwykle ważnym dla mnie zagadnieniu chciałbym
jednak wspomnieć na łamach „Głosu VWP” – o strategii naszego
przedsiębiorstwa, o której mogliście przeczytać nieco obszerniej
w poprzednich wydaniach, jak również i w tym znajdziecie
interesujące wywiady z kierownikami inicjatyw strategicznych.
W tym miesiącu mijają dokładnie trzy lata od czasu, gdy zaczęliśmy
tworzyć strategię naszego przedsiębiorstwa. Na początku liczyła
ona zaledwie sześć inicjatyw, później dołączyły do niej dwie
kolejne, by w następnym roku zamknąć nasz „domek strategiczny”
z 16 inicjatywami w środku. W ten sposób nazwaliśmy
i zdeﬁniowaliśmy najważniejsze obszary tematyczne, które
decydują o przyszłości naszych zakładów. Poprzez pracę nad nimi
reagujemy nie tylko na to, co dziś spotyka Volkswagen Poznań,
lecz także staramy się przygotować przedsiębiorstwo na to,
co przyniesie przyszłość, żeby nie być zaskoczonym, gdy pewne
rzeczy nastąpią, tylko żeby móc je odpowiednio wykorzystać.
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim z Was, którzy
poprzez pracę w różnych projektach i inicjatywach przyczyniacie
się do rozwoju naszej strategii. Tych z Was, którzy nie włączają się
czynnie w jej realizację, zachęcam szczególnie mocno do lektury
wywiadów i specjalnych wydań „Faktów VWP” poświęconych
strategii, które ukażą się w kolejnych tygodniach.
Pozdrawiam serdecznie
Jens Ocksen

ierzymy, że nowa nazwa marki będzie bliższa temu, jak o furgonach, busach czy
vanach mówią nasi klienci. Jesteśmy przekonani, że „Volkswagen Samochody
Dostawcze” precyzyjniej odzwierciedla wysoką specjalizację naszych samochodów.
Logo i nazwa marki to nasze kreatywne podejście do budowania wizerunku samochodów
dostawczych Volkswagen w Polsce. Samochodów, które mają budzić emocje, być autentyczne,
wszechstronne, a tym samym wyznaczać kierunek rozwoju motoryzacji i nowoczesnej mobilności – podkreśla Patryk Grzeczka, dyrektor marketingu marki Volkswagen Samochody Dostawcze.
Zaprezentowane zmiany identyfikacji wizualnej mają odświeżyć wizerunek marki – tak, by była
gotowa na wyzwania mobilności. Zdefiniowano od początku jej osobowość, odświeżono podstawowe wartości, które ukształtowały DNA marki, oraz dodano bardzo ważną dla niej wartość –
inspirująca. Wartość, która określa ciągły rozwój i chęć wyzwalania emocji w klientach.
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Z ŻYCIA ZAKŁADU

Fabryka na wynos
Elektryczna rewolucja!

Przywództwo w obliczu zmian
Szczerze na kanale
Na ostatniej prostej
Wiedza dostępna od zaraz
Siedem głównych zasad Volkswagena
Start w przyszłość

ISA robi robotę
Es ist für mich etwas schwierig, die wichtigsten Themen auszuwählen,
auf die ich in diesem Editorial eingehen möchte, da Ihr jede Woche
von mir einen aktuellen Teil der Informationen und meinen Kommentar
ueber „Highlight/Lowlight“-Videos erhalten. Ich bin froh, dass ich so
ein regelmäßiges Tempo beizubehalte und auf diese Art und Weise mit
Euch kommuniziere. Wenn Ihr Fragen habt oder euch für bestimmte
Themen interessiert, könntet Ihr sie jederzeit in die Kommentare unter den
Videos eintragen – ich werde auf jeden einzelnen von denen eingehen.
Ich möchte jedoch ein fuer mich wichtiges Thema in dieser Ausgabe
von Głos VWP erwähnen – die Strategie unseres Unternehmens, über
die Ihr in den vergangenen Ausgaben von Głos etwas mehr hätten
lesen können, sowie in dieser Ausgabe interessante Interviews mit den
Leitern von strategischen Initiativen. Im Oktober 2019 ist es genau drei
Jahre her, dass wir mit der Entwicklung unserer Unternehmensstrategie
begonnen haben. Zunächst bestand sie aus nur sechs Initiativen, dann
kamen zwei weitere hinzu, und im nächsten Jahr wird sie unser strategisches Haus mit 16 Initiativen in der Mitte schließen. Auf diese Weise
haben wir die wichtigsten Themenbereiche benannt und deﬁniert, die
die Zukunft unseres Standortes bestimmen. Mit der Arbeit an der Strategie reagieren wir nicht nur auf das, was auf Volkswagen Poznań heute
zukommt, sondern versuchen auch, das Unternehmen auf die Zukunft
vorzubereiten, um nicht überrascht zu sein, wenn bestimmte Dinge
passieren, sondern sie richtig nutzen zu können. Ich möchte Mich bei
Euch allen bedanken, die durch Eure Arbeit in verschiedenen Projekten
und Initiativen zur Entwicklung unserer Strategie beitragen. Denjenigen
unter Euch, die sich nicht aktiv an der Umsetzung beteiligen, empfehle
ich sehr herzlich, die Interviews und Sonderausgaben von VWP Fakty
zu lesen, die sich mit der Strategie befassen und in den kommenden
Wochen veröffentlicht werden.
Mit freundlichen Grüßen
Jens Ocksen
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Na wielu frontach
– Nasz marketing staje się coraz bardziej cyfrowy i funkcjonujący w sieci. Jesteśmy ciągle
w ruchu i mamy zamiar docierać z komunikatem do naszych klientów szybko i emocjonalnie –
mówi Tobias Volkmer, szef marketingu i marketingu produktowego samochodów dostawczych
Volkswagen. Nowa marka jest w pełni włączona w szerszy proces wdrażania odświeżonej
identyfikacji wizualnej Volkswagena. – W tej wersji mocno skupiliśmy się na takiej interpretacji
znaku, która najbardziej pasuje do naszych grup docelowych. Przede wszystkim autentyczność
odgrywa tu większą rolę niż kiedykolwiek wcześniej – zaznacza Volkmer. Transformacja staje
się z dnia na dzień bardziej widoczna, wszystko jest stopniowo dostosowywane do obranego
kierunku – od języka wizualnego, przez całą identyfikację korporacyjną, wszystkie materiały
drukowane, obecność w internecie, branding partnerów sprzedaży detalicznej, aż po aktualne
logo. Podkreśla ono przejście marki z klasycznego producenta lekkich samochodów dostawczych
do współczesnego dostawcy przyszłościowych rozwiązań w zakresie mobilności.

Gotowość do zmian dotyczy nas wszystkich

ISA – tylko trzy litery, a wiele korzyści!

LIEBE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER,

Samochody
Dostawcze

Moment idealny
Najważniejsi są ludzie. Nigdy wcześniej marka Volkswagen Samochody Dostawcze nie była tak blisko
swych klientów. – Prezentujemy właśnie nową, odświeżoną wersję modelu T6. Bardziej cyfrową,
bardziej połączoną z siecią oraz otoczeniem i bardziej współczesną – mówi Heinz-Jürgen Löw,
członek zarządu odpowiedzialny za sprzedaż i marketing. I dodaje: – Od początku tego roku, jako
marka Volkswagen Samochody Dostawcze, jesteśmy odpowiedzialni za model ID. BUZZ, który moim
zdaniem jest pojazdem rodziny ID i budzi największe emocje. Nie ma więc lepszego momentu niż
teraz na ogłoszenie i pokazanie rebrandingu marki Volkswagen Samochody Dostawcze.

Mikroprzerwy dla makrokorzyści
Akcje jakościowe w dobie digitalizacji

22

PO GODZINACH

Z motyką na... Obłaczkowo
Droga do lepszego zdrowia

Uwaga! Wypadek

Do 27 września trwała pilotażowa akcja w ramach projektu „Human Up –
w fabryce stawiamy na ludzi”. W jej ramach pracownicy VWP mogli się porządnie… najeść.

Szczęście? Podaj dalej!

Gotowi na wszystko

Pyszna przerwa

Czwarta edycja wyjątkowej przygody

P

Ciemna strona sieci

rojekt „Human Up – w fabryce stawiamy na ludzi” jest realizowany w ramach strategii
personalnej. Bierze w nim udział 30 osób ze wszystkich zakładów i z różnych obszarów,
11 pracowników z produkcji, jak również przedstawiciele NSZZ „Solidarność”. Wszyscy
z własnej inicjatywy. Celem projektu jest stworzenie przyjaznego środowiska w miejscu pracy –
czyli takiego, które przyczyni się do wzrostu motywacji i zadowolenia wszystkich zatrudnionych –
jak również wdrożenie prozdrowotnych rozwiązań.

Przyszłość zaczyna się dziś

Samochody
Dostawcze
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„Głos VWP” wydajemy na papierze
ekologicznym pozyskanym
z makulatury i produkowanym
w technologii przyjaznej dla
środowiska

GŁOS VWP

Głos załogi
Projekty, które zrodziły się podczas warsztatów, były wynikiem wywiadów przeprowadzonych
wcześniej z pracownikami i skupiają się m.in. na stworzeniu miejsc do odpoczynku dla osób
niepalących, wdrożeniu nowoczesnych form komunikacji, wprowadzeniu konsultacji ze specjalistami z Ochrony Zdrowia bezpośrednio na linii produkcyjnej oraz na zorganizowaniu baz rowerowych tuż przy zakładzie. Pracownicy zgłaszali też potrzebę poszerzenia oferty gastronomicznej,
stąd pomysł na food trucki, które od 2 września zajechały pod Zakłady 1, 2 i 3. Ze względu
na ograniczenia infrastrukturalne nie udało się zorganizować takiej oferty dla Zakładu nr 4.
– Rzadko korzystam z food trucków, ale jeśli nadarzyła się okazja, to chciałem spróbować. I było
bardzo smacznie. Dziękuję za ten fajny pomysł! – mówi Oleh z Planowania Spawalni.
– Inicjatywa powinna być kontynuowana. Myślę, że pracownicy będą rozczarowani, jeśli akcja
będzie tylko jednorazowa – dodaje Jarek z Zapewnienia Jakości Produkcji.

telefon: +48 61 871 25 45
telefaks: +48 61 876 14 73
e-mail: komunikacja_wewnetrzna
@vw-poznan.pl
Wydawca:
Volkswagen Poznań Sp. z o.o.
Produkcja:
Time4 sp. z o.o.

KOPALNIA POMYSŁÓW
Na bazie wywiadów z pracownikami powstały projekty:
• stworzenia miejsc do odpoczynku
dla osób niepalących,
• wdrożenia nowoczesnych form
komunikacji,

• wprowadzenia konsultacji
ze specjalistami z Ochrony Zdrowia
bezpośrednio na linii produkcyjnej,
• zorganizowania baz rowerowych
tuż przy zakładzie.

Dla każdego coś smacznego
Akcja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Na pracowników co tydzień czekał inny
food truck z nowym menu. – Super, że można zjeść coś ciepłego w trakcie przerwy. Jedzenie
było bardzo smaczne – mówi Sławek z Podmontażu Silnika. – Zawsze to jakaś alternatywa dla
kantyny. Fajnie, że coś się zmienia na terenie zakładu – dodaje Jakub z Planowania Spawalni.
Zamówienia można było składać telefonicznie i odebrać o wybranej porze, co było dużym
udogodnieniem, ponieważ nikt nie tracił czasu na stanie w kolejce. – Bardzo fajny i smaczny
pomysł! – podsumowuje Ola z sekretariatu Prezesa Zarządu.
Anna Adamczyk, Ochrona Zdrowia VWP, PS-3/1
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Z życia zakładu

Z życia zakładu

Skąd w fabryce biorą się
strusie pióra?

Fabryka na wynos
W ramach inicjatywy strategicznej „Zorientowanie na klienta”,
przy współpracy z OM NSZZ „Solidarność”, powstał projekt,
jakiego jeszcze nie było. A w jakim celu? Po to, by odpowiedzieć
na pytania najbardziej wymagających klientów –
naszych dzieci.

H

istorię naszej fabryki i produkty, dla których wszyscy tu jesteśmy, tworzą pokolenia,
a ich współpraca w naszej fabryce trwa w najlepsze od 26 lat. Ważne są przecież
nie tylko budynki i nowoczesne technologie, lecz przede wszystkim ludzie, którzy
każdego dnia wkładają serce w to, by nasze auta i komponenty trafiły na czas do klienta
i spełniły jego oczekiwania. Każdy z nas dorzuca swoje ziarenko, tak byśmy wszyscy mogli
być dumni z naszych produktów.

Dużą przyjemność sprawia obserwowanie dzieci,
które z otwartymi buziami chłoną wiedzę na temat
budowy samochodu. Dzięki temu pozostaje
w ich oczach obraz naszej fabryki jako miejsca,
w którym produkuje się samochody w bardzo przyjazny,
nowoczesny i ekologiczny sposób.

Za nami pilotaż projektu. Kilku śmiałków skorzystało z pakietów prezentacyjnych.
Przeczytajcie, dokąd zabrali „Fabrykę na wynos”.
1. Łukasz Jarek

4. Piotr Michalak, P-1/1

Do przedszkola mojego syna Olka wybrałem się razem z Basią, ponieważ nasze dzieci są w jednej grupie przedszkolnej. Dzięki „Fabryce na wynos” zrobiliśmy ciekawą prezentację w placówce
Żołędziowe Skrzaty w Swarzędzu. O tym, jak wygląda nasza praca i jak powstaje samochód,
dzieci dowiedziały się z filmu animowanego, a także dzięki skrzyni z „fantami”, która szczególnie
spodobała się przedszkolakom. Chłopcy dużo uwagi poświęcili kierownicy i przyłbicy spawalniczej, a dziewczynkom do gustu przypadły strusie pióro i szczelinomierze, które przypominały
im… bransoletki. Dzięki scenariuszowi dopracowanemu w najdrobniejszych szczegółach przeprowadziliśmy prezentację w przewidzianym czasie i zaspokoiliśmy ciekawość naszych małych
słuchaczy. Program „Fabryka na wynos” umożliwia każdemu pracownikowi opowiedzenie
o pracy w VW. Warto z niego skorzystać.

Wybrałem się z „Fabryką na wynos” do przedszkola mojej córki Ali. Wszystkie dzieci były bardzo
zaskoczone moją wizytą, nawet Ala nie spodziewała się taty w przedszkolu. Wszystkie elementy
ze skrzyni dzieci próbowały porównać ze swoimi zabawkami czy elementami gier. Dzieci mają
ogromną wyobraźnię, reagowały spontanicznie na zadawane pytania. Szczególnie zainteresowały się kierownicą, której mogły dotknąć, i ciekawostkami na temat strusich piórek. To niesamowita satysfakcja móc opowiadać o swojej pracy i przy tym samemu dowiedzieć się więcej
o tym, jak funkcjonują inne obszary naszej fabryki. Pakiet prezentacyjny jest przygotowany tak,
żeby każdy z nas wybrał coś dla siebie. Wypożyczajcie bez obaw! Dzięki „Fabryce na wynos”
można w wesoły sposób opowiedzieć o swojej pracy dzieciakom, które są bardzo ciekawe
świata.

2. Marta Nowak, PPL-2/3, i Piotr Nowak, PPP-1/3

5. Maciej Fortuna, PWQ

Z „Fabryką na wynos” pojechaliśmy do naszego syna Franciszka do przedszkola Zielony Zakątek
na os. Warszawskim w Poznaniu. Zainteresowanie dzieci było przeogromne i już od samego
początku zostaliśmy zasypani pytaniami na temat samochodu i tego, jak powstaje. Największą
sensację wzbudziły przedmioty ze skrzyni: maska spawacza i kierownica naszego Caddy.
Dzieciaki dowiedziały się, że do produkcji samochodu potrzebne są strusie pióra, a auto musi
wziąć w fabryce kąpiel, a nawet odbywa się tu „wesele”! My też się czegoś nauczyliśmy: maska
spawacza przypomina podobno strój jednego z bohaterów „Gwiezdnych wojen” i może być
dobrą propozycją na bal karnawałowy. Polecamy „Fabrykę na wynos” jako formę pokazania
dzieciom naszej pracy: budowanie samochodów to jest coś!

Miałem ogromną przyjemność zaprezentować i przetestować pakiet prezentacyjny „Fabryka na
wynos” podczas spotkania z dziećmi z pierwszej klasy szkoły podstawowej, do której uczęszcza
moja córka. Prezentacja wzbudziła naprawdę bardzo duże zainteresowanie wśród dzieci i mnóstwo pozytywnych emocji. Widać było, że takie praktyczne podejście do prezentacji połączone
z wykorzystaniem różnorodnych i ciekawych „pomocy naukowych” – jak części z auta, elementy
wyposażenia i urządzenia techniczne – jest strzałem w dziesiątkę i potrafi rozbudzić wyobraźnię
dzieci i skupić mocno ich uwagę. Padały przy tym dziesiątki pytań, co tylko potwierdzało ich
zaangażowanie i zaciekawienie tematem. Dzieci interesowało wszystko – od liczby zakładów
VW na całym świecie do ciężaru koła zapasowego w aucie lub też wysokości robota wykorzystywanego w procesach produkcyjnych w Spawalni. Prezentacja „Fabryka na wynos” była także
dla mnie bardzo dużym przeżyciem. Rozpierała mnie duma, kiedy ją prowadziłem. Po pierwsze
dlatego, bo pracuję w świetnym miejscu i było mi naprawdę bardzo miło patrzeć na innych,
którzy z podziwem słuchali opowieści o pracy w Volkswagen Poznań. Po drugie, byłem bardzo
szczęśliwy, kiedy widziałem dumę na twarzy mojej córki, co dodatkowo dodawało mi energii
i było potwierdzeniem tego, że rzeczywiście warto poświecić czas na tę prezentację.

Rodzic potrafi
Każdego dnia wracamy z pracy do domu z nowymi doświadczeniami, przemyśleniami i emocjami. Jak często słyszycie: „Mamo, tato, co dziś robiłaś/eś w pracy?”. Zdarzyło Wam się kiedyś
zawile to tłumaczyć? Ja osobiście miewam czasami problem z wyjaśnieniem, czym się zajmuję.
Krzywe rozruchowe, raporty, arkusze środków zaradczych, projekty strategiczne, drzewa
wskaźników… w efekcie widzę w oczach dzieci ogromne znaki zapytania. Moi synowie często
pytają, kiedy będą mogli zwiedzić fabrykę, a perspektywa 15. roku życia jest dla nich bardzo
odległa. Jestem pewna, że wielu z Was boryka się z podobnym wyzwaniem. Skoro nasze dzieci
nie mogą zwiedzić fabryki… zabierzmy ją do nich! „Fabryka na wynos” odpowie na ich trudne
pytania. Pełen pakiet prezentacyjny jest do Waszej dyspozycji. Wystarczy wypożyczyć magiczną
skrzynię rozmaitości wraz z materiałami graficznymi i filmem animowanym, udać się do szkoły
lub przedszkola swojego dziecka i zrobić show.

Dzieci interesuje wszystko – od liczby zakładów VW
na całym świecie do ciężaru koła zapasowego w aucie
lub też wysokości robota wykorzystywanego
w procesach produkcyjnych w Spawalni.
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To jest epickie!
Zanim oddałam „Fabrykę na wynos” kolegom, sama przetestowałam pakiet kilka razy.
Po pierwszej prezentacji w grupie przedszkolnej trzy-czterolatków skorygowałam scenariusz
chyba ze cztery razy. Wróciłam też z wiedzą, jak zapakować nasze „gadżety” i w jakiej kolejności
nie podawać ich dzieciom. Uwierzcie mi, że gdy wystawiłam całą skrzynię na środek i posadziłam dzieci dookoła… szczelinomierze zmieszały się z duplo, a piórami próbowały odkurzać.
To była bardzo kształcąca wizyta, po której we współpracy z wieloma zaangażowanymi w projekt
rodzicami – ambasadorami VWP – wprowadziliśmy wiele korzystnych zmian, oczywiście pod
fachowym okiem pedagogów. Następne prezentacje poszły już gładko, zarówno w przedszkolu,
jak i w szkole podstawowej. Wybrałam się do klasy 5, w której czekały 11-letnie gaduły, ciekawe
świata i mające już sporą szkolną wiedzę. Obawiałam się, czy to na pewno odpowiednia grupa
docelowa. Cała dwudziestka wpatrywała się jednak w przygody Zosi i Kuby w filmowej opowieści o VWP. Absolutnym hitem były pistolet lakierniczy i przyłbica spawalnicza, a głowica
cylindrowa wywołała dyskusję o ekologii i bezpieczeństwie pracy. Dla mnie jako współtwórcy
tego programu, a jednocześnie, a może przede wszystkim – dla mamy 6- i 11-latka, najlepszą
referencją było kilka wypowiedzianych słów: „prestiż”, „epickie” i „lol”.

3. Marcin Kanturski, PPP-1
Reakcja maluchów była fantastyczna. Mimo powątpiewań pań przedszkolanek w to, czy dzieci
są w stanie skupić się przez 40 minut, nie było z tym żadnego problemu. Słuchały uważnie
zarówno filmu, jak i opowieści. Zadawały też dużo pytań, czasem trudnych, jak np.: „Skąd
w fabryce biorą się strusie pióra?” i „Czy strusia to nie boli, jak mu się je wyrwie?”. Potrafią zaskoczyć!
W zasadzie interesował je każdy z przedmiotów ze skrzyni rozmaitości. Numerem jeden pozostała chyba jednak kierownica. Każde z dzieci chciało poczuć się jak dorosły, który prowadzi
samochód. Okazuje się, że maluchy doskonale identyfikują się z markami użytkowanymi przez
rodziców, niektóre dzielą się nawet opinią na ich temat. Można więc było usłyszeć informację
zwrotną od „klienta”. Pakiet „Fabryka na wynos” jest bardzo dobrze przygotowany i warto z niego
skorzystać z różnych względów. Przede wszystkim dużą przyjemność sprawia obserwowanie
dzieci, które z otwartymi buziami chłoną wiedzę na temat budowy samochodu, a dzięki temu
pozostaje w ich oczach obraz naszej fabryki jako miejsca, w którym produkuje się samochody
w bardzo przyjazny, nowoczesny i ekologiczny sposób. Tak jak z nami dzieliły się opinią na temat
użytkowanych samochodów, tak samo podzielą się ze swoimi rodzicami jak najbardziej pozytywnymi wrażeniami na temat fabryki VWP. A na tym nam wszystkim bardzo zależy.

Barbara Lubka, Zarządzanie Produktem i Projektem, P-1

GŁOS VWP
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Siła w zespole
Bardzo ważne jest również to, że produkt zagwarantował w Odlewni 15 miejsc pracy.
Dotychczasowi pracownicy zostali przeszkoleni m.in. w Volkswagen Kassel po to, by obsługiwać
najnowszej technologii linię produkcyjną. – Oczywiście, realizacja tego projektu nie doszłaby do
skutku, gdyby nie Team MEB, powołany do wdrożenia nowego produktu w Odlewni – opowiada
Leszek Rubacha, kierownik Produkcji Elementów Zawieszenia oraz Części do Silników Elektrycznych.
I dodaje: – Nad projektem wdrażania nowego produktu do portfolio Odlewni pracujemy już
ponad rok. Chciałem zaznaczyć, z jak wielkim zaangażowaniem do pracy podszedł cały Team
MEB. Przez cały ten czas nie mieliśmy żadnych poślizgów w czasie, negatywnych odchyłek,
a wszystkie kamienie milowe osiągaliśmy czasem z trudem, ale zawsze na czas. To wszystko
samo się nie zrobiło. To wspaniały efekt współpracy wielu działów w Odlewni – od konstrukcji,
poprzez narzędziownie, controlling, planowanie, jakość, produkcję, utrzymanie ruchu i logistykę.
W 37. tyg. ruszyliśmy z seryjną produkcją detalu. Bardzo wszystkim dziękuję za zaangażowanie
i prace w rozruchu tej produkcji.

Nową, zdigitalizowaną linię produkcyjną zbudowano
na powierzchni 1200 m kw. i wyposażono
w nowoczesny park maszynowy z trzema maszynami
odlewniczymi i linią obróbczą detalu.

Ewa Kuchta, Komunikacja PG

NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA
Zastosowaliśmy cztery całkowicie nowe technologie, które nie były wcześniej
wykorzystywane w Odlewni Volkswagen Poznań:
• Digitalizacja całej linii, system kodów DMC i kilkunastu kamer. Wszystkie dane detalu
powiązane z maszynami, na których był obrabiany. Całość spina system
do gromadzenia danych produkcyjnych, procesowych i wizualizacji urządzeń.
• Automatyczny załadunek części na linię obróbczą, gdzie robot, skanując za pomocą
kamery 3D i lasery, pobiera część i nakłada na transporter. Wcześniej robił
to pracownik.
• Technologia chłodzenia narzędzi obróbczych „MMS – Minimale Menge Schmierung”
polegająca na chłodzeniu narzędzi za pomocą mgły olejowej i powietrza. Dotychczas
odbywało się konwencjonalne chłodzenie płynem, co powodowało bardzo duże
nakłady energii elektrycznej, problemy z czystością układu filtracji itp.

Elektryczna
rewolucja!

• Automatyczne pakowanie części – robot pakujący części na przekładki, automatyczne
owijanie przekładek folią i bindowanie. Automatyczny wydruk etykiety z kodem DMC.
System ten pozwala nam na identyfikację części w spakowanej palecie, dokładnie
wiemy, gdzie znajduje się jaka część. Dotąd wszystkie te czynności były wykonywane
przez pracownika.

12 września odbyła się premiera pierwszego elektrycznego samochodu marki VW –
Volkswagena ID.3. Jest to początek transformacji koncernu w stronę elektromobilności,
jak również duży krok w kierunku redukcji emisji CO2. Można śmiało powiedzieć,
że marka rozpoczyna nową erę w swojej historii.

J

estem dumny z tego, że poznańska Odlewnia ma swój wkład w rozwój i produkcję
samochodów nowej generacji. To pierwszy produkt w portfolio zakładu, który zostanie
zabudowany w elektrycznym modelu Volkswagen ID.3. Co równie ważne, jego produkcja
będzie neutralna pod względem emisji CO₂ – powiedział Thomas Kreuzinger-Janik, dyrektor
Odlewni Volkswagen Poznań.
Ważne ogniwo
Wszystkie centralne komponenty do nowego VW ID.3 są opracowywane i produkowane w zakładach marki Volkswagen Group Components. Swój udział w produkcji pierwszego elektrycznego
samochodu marki Volkswagen ma również Odlewnia Volkswagen Poznań. Poznańscy odlewnicy
produkują obudowę przekładni silnika, w skrócie MEB GG Base+ (ModularElektroBaukasten
Getriebe Gehause Base +, czyli obudowa przekładni silnika do aut z napędem elektrycznym
zabudowanej na platformie MEB). To jeden z czterech elementów obudowy przekładni silnika,
pozostałe są odlewane w Odlewni Volkswagen Kassel oraz Odlewni Volkswagen Hanower.
Będziemy odlewać obudowy przekładni silnika nawet do 0,5 mln szt. rocznie.
Produkcja modułowa, wysoko opłacalna, zdigitalizowana
W poznańską Odlewnię zainwestowano 10,3 mln euro – po to, by móc odlewać tę część
w odpowiedniej ilości i jakości. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup nowych urządzeń
i rozbudowę infrastruktury. Nową, zdigitalizowaną linię produkcyjną zbudowano na powierzchni
1200 m kw. i wyposażono w nowoczesny park maszynowy z trzema maszynami odlewniczymi
i linią obróbczą detalu. Cały proces produkcyjny jest w pełni zautomatyzowany i nadzorowany
przy użyciu kamer, skanerów i robotów. Automatyzacja dotyczy nawet pakowania, co ma poprawić
efektywność logistyki.
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Poznańscy odlewnicy produkują obudowę przekładni
silnika, w skrócie MEB GG Base+. To jeden z czterech
elementów obudowy przekładni silnika.

GŁOS VWP

Leszek Rubacha, kierownik Produkcji Elementów Zawieszenia oraz Części do Silników Elektrycznych, i dr Thomas Kreuzinger-Janik, dyrektor Odlewni Volkswagen Poznań

Am 12. September fand die Premiere des ersten Elektroautos von VW – Volkswagen ID – statt. Dies ist der Beginn der Transformation des Unternehmens in Richtung Elektromobilität sowie ein großer Schritt zur
Reduzierung der CO2-Emissionen. Die Gießerei Volkswagen Poznań ist auch an der Produktion des ersten Elektroautos der Marke Volkswagen beteiligt.
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Zbliżamy się do momentu, kiedy nasze zapotrzebowanie
na personel będzie się zmniejszać. Działamy szybko,
musimy odejść od swoich dotychczasowych
rozwiązań i musimy być gotowi na zmianę,
która jest przed nami.

już na pierwszych etapach procesu rekrutacji kładziemy duży nacisk na przekazanie rzetelnej
i kompletnej informacji odnośnie do poszczególnych stanowisk.
Cały czas rekrutujecie do Działu Rozwoju Technicznego. Czym różni się współcześnie taka
rekrutacja od tej z przeszłości?
M.J.: Zmienił się m.in. sam sposób aplikowania – aktualnie został maksymalnie uproszczony
i w drodze tzw. grywalizacji kandydat już online poznaje naszą firmę i ofertę, co z kolei umożliwia
nam pierwszą selekcję, jak również wpisuje się w ogólnoświatowy trend digitalizacji procesów.
Ten szereg zmian nie nastąpił jednak z dnia na dzień, ale dość sprawnie udało nam się do niego
dostosować. Poza tym kiedyś część rozmowy rekrutacyjnej poświęcona na pytania od pracodawcy była mocno rozbudowana, a pytania kandydata były na marginesie. Zwykle kandydat,
kiedy czekał na ocenę rekrutera, zadawał po prostu trzy-cztery pytania. W tej chwili to jest
dyskusja 50:50, przede wszystkim o oczekiwaniach i perspektywach naszego potencjalnego
pracownika. Muszę przyznać, że bardzo pozytywnie podchodzę do tej zmiany, ponieważ
niejednokrotnie na podstawie takiej partnerskiej rozmowy jesteśmy w stanie dużo trafniej
ocenić kompetencje i potencjał kandydata.
Co jest zadaniem Pana inicjatywy „Strategia zrównoważonego zatrudnienia”?
M.J.: Stoimy teraz przed bardzo dużym wyzwaniem zautomatyzowania części produkcji,
co niestety jest ściśle związane z mniejszą liczbą stanowisk pracy. Przygotowanie Volkswagena
Poznań od strony pracowniczej na to wyzwanie jest głównym zadaniem mojej inicjatywy.
Z dużym wyprzedzeniem czasowym musieliśmy zatem rozpocząć szereg działań operacyjnych,
takich jak analiza zapotrzebowania na pracowników, przygotowanie alternatywnych scenariuszy
produkcyjnych, które zawierają podstawowe elementy wiążące, czyli m.in. rotacje pracowników
między zakładami, ewentualne przekwalifikowanie, analizę grup zatrudnienia czy wdrożenie
instrumentów zapewniających nam elastyczność – również z zakresu czasu pracy. Naszym partnerem w tych wszystkich działaniach są działy fachowe, które znają specyfikę swoich obszarów
i mogą ocenić, czy nasze założenia będą możliwe do wdrożenia. Współpracujemy również ze
Związkiem Zawodowym „Solidarność”, który patrzy i ocenia nasze propozycje z punktu widzenia
pracownika. Co istotne, te zagadnienia są przygotowywane i realizowane dla obszarów zarówno
bezpośredniej, jak i pośredniej produkcji. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zatrudnienia oraz stabilności toku produkcyjnego we wszystkich naszych zakładach.
To są w sumie codzienne zadania Działu Personalnego, dlaczego zatem nazywacie
to inicjatywą strategiczną?

Gotowość do zmian dotyczy
nas wszystkich
Jako HR-owiec osiągnął właśnie pełnoletniość. Twierdzi, że w tym dziale
robił już wszystko i że po prostu lubi być blisko ludzi. O swojej codziennej pracy, poszukiwaniu
równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, a także o wielkim wyzwaniu,
z którym właśnie się mierzy, opowiada Marcin Jankowski, kierujący inicjatywą
strategiczną „Strategia zrównoważonego zatrudnienia”.
Pytanie na rozgrzewkę: piłka nożna czy bieganie?
Marcin Jankowski: Teraz bardziej bieganie, ale żeby było śmieszniej, gram też w koszykówkę.
Sport to Twój sposób na work-life balance?
M.J.: Tak, przy tak wielu tematach, którymi się zajmuję, pod koniec dnia mam niejednokrotnie
poczucie ogromnego napięcia, skumulowanego stresu i co może brzmieć nieadekwatnie –
nadmiaru energii. Kiedy biegam, pozbywam się tej nagromadzonej nadwyżki i to pomaga
przetrwać oraz zachować równowagę.

Pracujemy nad nowym rozłożeniem proporcji
i funkcji w Dziale Personalnym, tak aby wpisać się
w ogólnoświatowy trend automatyzacji i cyfryzacji,
który dotyczy również obszaru HR.

Ile lat pracujesz już w Dziale Personalnym?
M.J.: 18, dorosły już jestem (śmiech). Z perspektywy czasu myślę, że w Dziale Personalnym
robiłem już chyba wszystko – od rekrutacji, poprzez opiekę personalną, a później sterowanie
personelem, aż do tzw. tematów miękkich związanych z rozwojem kompetencji naszych
pracowników. A gdy przyszedł Crafter, była to kropka nad „i”, gdyż wtedy poza standardowymi
zagadnieniami, które zazwyczaj kojarzymy z działem PS, miałem przyjemność zajmować się
również tematami dot. BHP, ppoż. oraz ochrony zdrowia, które były kluczowe w momencie
powstawania nowej fabryki.
To Ty wybrałeś Dział Personalny czy to Dział Personalny wybrał Ciebie?
M.J.: Ja wybrałem. Swoją karierę zawodową zaczynałem w jednej z firm w Bydgoszczy, w logistyce, gdzie odpowiadałem za negocjacje kontraktów. Już wtedy chciałem pracować w Dziale
Personalnym, ponieważ z wykształcenia jestem psychologiem i bycie blisko ludzi, towarzyszenie
im w ich rozwoju i uczenie się od siebie nawzajem to rzeczywistość, w której odnajduję się
najlepiej. Ja po prostu lubię ludzi!
Psycholog kojarzy się raczej z miękkimi kompetencjami. Specyfika tego, o czym mówiłeś
przy pracy w Crafterze, i Twojego obecnego stanowiska to też, a w sumie przede wszystkim,
tematy „twardego HR”. Łatwo z psychologa przestawić się na twarde tematy?
M.J.: Tak zwany twardy HR to baza, a jednocześnie ramy, w których działamy. To informacje, dane,
raporty, analizy. Miękkie kompetencje to krok dalej, kolejny etap, ale to z bazy wynika wiedza.
Dopiero wtedy, kiedy mamy tę wiedzę, możemy zastanawiać się, jak działać w miękkich tematach.
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M.J.: Od wielu lat byliśmy na etapie permanentnego zatrudniania – w Poznaniu na systemy
zmianowe, a we Wrześni budowaliśmy nowy zakład praktycznie od zera. To wszystko wiązało
się z zatrudnieniem kilku tysięcy nowych pracowników. Teraz powoli zbliżamy się do momentu,
kiedy nasze zapotrzebowanie na personel będzie się zmniejszać. Działamy szybko, musimy
odejść od swoich dotychczasowych rozwiązań i musimy być gotowi na zmianę, która jest
przed nami. Ta gotowość będzie dotyczyć nas wszystkich. Powinniśmy więc działać w sposób
zharmonizowany pomiędzy wszystkimi zakładami i działami. Razem. To wszystko spowodowało
konieczność potraktowania tego wyzwania na poziomie strategicznym całej firmy, dlatego też
konieczne stało się włączenie tej inicjatywy w strategię Volkswagen Poznań.
Mówisz „działać szybko”, ale dotykacie bardzo delikatnych tematów. Jak to pogodzić?

Jaka jest proporcja między tymi dwoma obszarami?
M.J.: Właśnie teraz pracujemy nad nowym rozłożeniem proporcji i funkcji w Dziale Personalnym, tak aby wpisać się w ogólnoświatowy trend automatyzacji i cyfryzacji, który dotyczy
również obszaru HR. I tu się w pełni zgadzam, że jeżeli możemy gdzieś zastosować rozwiązania
systemowe, to powinniśmy to zrobić. Na przykład jeżeli możemy zautomatyzować procesy
i dzięki temu szybko zdobyć wiedzę, to w efekcie nasi pracownicy mają więcej czasu na zadania,
których nie wykona komputer, np. na bycie bliżej ludzi. Myślę, że dopiero wtedy te proporcje
będą prawidłowe i efektywne.
Jakich kompetencji poszukujecie zatem u doradców, mistrzów, przełożonych?
M.J.: Potrzebujemy i zawsze potrzebowaliśmy ludzi silnie identyfikujących się z przedsiębiorstwem i potrafiących wytłumaczyć pracownikom zachodzące procesy czy zdarzenia, tak aby
zrozumieli, w którym kierunku się poruszamy i dlaczego to robimy. Bo tylko wtedy, gdy wiemy,
jak odpowiedzieć na pytanie: „dlaczego”, wzrasta nasza motywacja do działań.
Jak zmieniła się specyfika opieki personalnej w Volkswagen Poznań przez te 18 lat, od kiedy
tu pracujesz?
M.J.: Na początku byliśmy pracownikami „biura serwisu personalnego” i – przy okazji – staraliśmy
się organizować szkolenia. Nasza opieka była wtedy porównywalna do funkcji „sklepu”, do którego
przychodzi klient np. po zaświadczenie o zatrudnieniu albo ze zwolnieniem lekarskim. To były
wtedy nasze jedyne kontakty z pracownikiem. Potem zaczęliśmy się rozwijać, bo zrozumieliśmy,
że mamy wpływ na to, jak pracownicy funkcjonują w środowisku pracy – począwszy od przygotowania pracownika do przyjęcia obowiązków na nowym stanowisku, przez jego rozwój, aż po
rozwiązywanie spraw, które dzieją się po drodze. Przeszliśmy zatem od typowego serwisu personalnego do roli opiekuna i partnera. Musimy też pamiętać o tym, że jesteśmy wsparciem nie
tylko dla pracowników, lecz także dla osób, które nimi zarządzają. Bo jeżeli doradca personalny
na co dzień zajmuje się m.in. kwestiami oceny pracownika, sytuacji personalnej czy chorobowej
w obszarach, na bazie wielu szczegółowych informacji i analiz zyskuje globalną perspektywę
i staje się dla kierownika partnerem – wspiera, wymaga, a czasem też kontroluje. Jako obiektywny
obserwator może zwrócić uwagę, że coś się nie udaje, i służyć fachową wiedzą w rozwiązaniu
problemu. Tak teraz można pokrótce zdefiniować rolę „personalnego”.
Ale świat zewnętrzny też się zmienił. Mówi się, że kiedyś był rynek pracodawcy, teraz
w Wielkopolsce mamy rynek pracownika. Jak przygotowaliście się na tę zmianę?
M.J.: Rzeczywiście rynek się przeobraził. Na początku wystarczyło dać sygnał, że potrzebujemy
pracowników, a następnego dnia mieliśmy setki zgłoszeń. Pamiętam pewną sytuację z czasu,
gdy byłem częściowo odpowiedzialny za rekrutację. Zamieściłem w gazecie informację o zapotrzebowaniu na inżynierów i jeszcze niedoświadczony podałem swój adres e-mail do kontaktu.
W ciągu nocy dostałem 600 e-maili ze zgłoszeniami i cały czas ich przybywało (śmiech).
Od tamtego czasu dużo się zmieniło i dziś już o wiele lepiej zarządzamy naszą bazą danych.
Teraz aby zaskarbić sobie zainteresowanie kandydatów, musimy organizować profesjonalne
kampanie marketingowe, poprzez które zachęcimy ludzi do złożenia u nas dokumentów.
Można powiedzieć również, że kandydaci stali się bardziej świadomi i wymagający – oczekują
szczegółów: od wynagrodzenia, poprzez informacje na temat samej firmy i organizacji pracy,
aż do benefitów i wartości, jakimi kieruje się koncern. Rozumiemy te oczekiwania, dlatego też

M.J.: Musimy działać szybko, aby jak najlepiej przygotować się do wyzwania, które jest przed
nami. Nie zapominamy jednak o tym, że temat jest niezwykle istotny i dotyczy bezpośrednio
naszych pracowników. Jednak każde nasze działanie charakteryzuje się maksymalną troską
o pracowników i w tym kontekście decyzje, które musimy podejmować, wcale nie są łatwe.
Dla Was jako personalnych też zmienia się perspektywa: po wielu latach pozytywnych
wyzwań stawiacie teraz czoła takiemu, które nie należy do najprzyjemniejszych. Mamy tutaj
na myśli zapowiedzianą redukcję 750 stanowisk pracy. Jak mentalnie przygotowuje się
do tego Dział Personalny? Jak chcecie wspierać w tym temacie przełożonych?
M.J.: Rzeczywiście przed nami trudny moment i trudne decyzje, takie, które podejmuje się
najgorzej, ponieważ dotyczą ludzi. Za tymi 750 stanowiskami pracy stoją przecież konkretne
osoby – nasi pracownicy, każdy ze swoją indywidualną historią. To im trzeba spojrzeć prosto
w oczy i poinformować o zakończeniu współpracy. To tym trudniejsze, że przez ostatnie pięć
lat przyzwyczailiśmy się, zwłaszcza gdy pojawił się Crafter, że nasza firma rosła – nie mam tutaj
na myśli tylko kolejnych hal produkcyjnych, ale nasza załoga również znacząco się powiększyła.
Dlatego, powtórzę to raz jeszcze, tak ważne w tym momencie jest obiektywne i sprawiedliwe
podejście do zagadnienia i postawienie na najlepszych – tych, którzy chcą z nami pracować,
którym zależy na tej fabryce i z którymi my chcemy pracować, bo wykonują pracę na najwyższym poziomie, są zmotywowani i rzetelni. Skupimy się na analizie kompetencji, ocenie jakości
pracy, zwrócimy uwagę na prawość w działaniu oraz dyscyplinę. Niezwykle istotne będą też
motywacja, zaangażowanie oraz elastyczność pracowników. W obliczu zmiany te kryteria będą
dla nas kluczowe. Wiem, że nie będą to łatwe decyzje, ale naprawdę wierzę, że takie założenia
procesu będą z jednej strony efektywne dla przedsiębiorstwa, ale z drugiej – co najważniejsze –
fair wobec naszych pracowników. Takie sytuacje pokazują, że zarządzanie i umiejętność poprowadzenia ludzi to kluczowa rzecz. Przyznam, że pomimo tej niełatwej sytuacji i trudnych wręcz
decyzji jestem mimo wszystko pozytywnie zaskoczony tym, jak wiele możliwości i jak wielki
potencjał tkwi w osobach, które mamy. Kiedy przygotowywaliśmy się na ten moment, spotykaliśmy się często, dyskutowaliśmy, niejednokrotnie nie zgadzaliśmy się ze sobą, ale ostatecznie
okazuje się, że niezależnie, czy to działy personalny, fachowy, czy nasz związek zawodowy, nikt
nie pozbywa się odpowiedzialności. Każdy z nas rozumie swoją rolę w tym trudnym procesie
i dlatego wierzę, że dzięki zharmonizowanemu działaniu pomiędzy wszystkimi zakładami
i działami poradzimy sobie z tą sytuacją. Pytasz, jak wspieramy przełożonych – nasi doradcy personalni spotykają się z nimi regularnie, tak aby omówić aktualną sytuację w obszarze, przeanalizować ją pod względem wspomnianych kryteriów, wspieramy również w ramach tzw. praktycznego doradztwa. Jako kierownictwo spotykamy się w ramach tzw. komitetu sterującego, tak aby
móc na bieżąco reagować. Również bardzo ważna jest dla nas klarowna komunikacja z naszymi
pracownikami, stąd chociażby ostatnie spotkanie z załogą oraz bieżące komunikaty mające
na celu poinformowanie o sytuacji związanej z zatrudnieniem czy czasem pracy w poszczególnych zakładach.
Jak jako pełnoletni HR-owiec radzisz sobie z tymi, którzy stale narzekają na Dział Personalny,
na te słynne z dowcipów „kadry, w których nic się nie robi, tylko wklepuje L4”?
M.J.: Tak mówią? Narzekają? Nieee… Nigdy nie słyszałem (śmiech).
Agata Voelkel, Karolina Karolczak; Dział Komunikacji i Compliance, P/7
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Przywództwo
w obliczu zmian
Czy Volkswagen Poznań potrzebuje przywódców? Czy jesteśmy gotowi na nadchodzące
w naszym przedsiębiorstwie zmiany? Jak na kulturę kierowania mogą wpływać pracownicy?
O tym opowiada Dominika Tomaszewska, kierująca inicjatywą strategiczną
„Transformacja kultury kierowania”.

Mówiłaś o swoim pobycie w Niemczech. Czy i jakie różnice dostrzegasz w stylu kierowania
w zakładzie w Niemczech i w Polsce?
D.T.: Może się zdziwicie, ale ja nie widzę żadnych różnic. To znaczy dostrzegam je w stylach
kierowania poszczególnych menedżerów, ale nie widzę tych typu „styl niemiecki” – „styl polski”.
Wynika to chyba z tego, że w Volkswagen Poznań obie kultury od wielu lat cały czas się mieszają.
Jako kierownicy dużo nauczyliśmy się od kolegów z Niemiec i – mam nadzieję – oni od nas też.
A jak oceniasz dzisiejszą kulturę kierowania w Volkswagen Poznań? Czy w każdym zakładzie
jest ona taka sama?
D.T.: Moim zdaniem – tak. Uważam, że jesteśmy zhierarchizowaną organizacją. Ze względu
na rozmiary naszego przedsiębiorstwa trudno jest od tego odejść. Z perspektywy mojej dwuletniej
nieobecności widzę jednak, że pojawia się mnóstwo nowoczesnych inicjatyw, niekoniecznie
szeroko komunikowanych, które niosą ze sobą innowacje. Mamy grupy działające w temacie
kultury, ale mam też tu na myśli na przykład decyzje zapadające w jednostkach organizacyjnych,
związane z wprowadzaniem zwinnych metod, choćby podczas rund działowych. Osoby
wracające ze Zwinnego Labu wprowadzają także wiele rozwiązań. Można zatem zmieniać ten
nasz krajobraz.
No właśnie, można. Ale trzeba chcieć coś zmienić. Czy Twoim zdaniem mamy w VWP jeszcze
wielu kierowników, którzy krzywo patrzą na takie próby wprowadzania innowacji?
D.T.: Myślę, że jeszcze się tacy zdarzają. Wpadają w pułapkę silosowego myślenia i nie chcą
z niej wyjść. To niebezpieczne, bo prowadzi też do braku gotowości znalezienia rozwiązań
na poziomie ponadobszarowym, na poziomie całego przedsiębiorstwa.
A gdyby spojrzeć na to nie z poziomu międzyobszarowego, tylko z poziomu jednostki
organizacyjnej?
D.T.: W ramach mojej inicjatywy strategicznej dużo rozmawiam z osobami, które wracają
ze Zwinnego Labu lub z innych programów rozwojowych do swoich działów. Zdarza się,
że powrót nie jest pozytywnym doświadczeniem, ale zderzeniem z rzeczywistością.
Ale Twoja inicjatywa to zmieni? Bo inaczej chyba Volkswagen nie przeżyje swojego zderzenia
z nowoczesnością...
D.T.: Dokładnie tak, musimy się zmieniać. Zmienia się kultura w koncernie i marce. Potrzeba
zmiany jest zatem też zauważalna na górze. Tyle że droga dotarcia do wszystkich teamów
i przebicia się przez wszystkie poziomy hierarchii jest niezwykle długa.
Kto Twoim zdaniem odpowiada za kulturę kierowania w przedsiębiorstwie?
D.T.: Kierownicy, ale pracownicy też mają na nią wpływ. W biurach jest to łatwiejsze ze względu
na bardziej elastyczny charakter pracy, ale także i na produkcji wpływ pracownika na kulturę
kierowania mistrza jest możliwy. Oczywiście, pojedyncze inicjatywy są trudne, ale jeśli grupa
pracowników wysyła mistrzowi określone komunikaty, to po jednym, drugim, trzecim razie
powinno mu to dać do myślenia.
Jak według Ciebie może przejawiać się to na linii produkcyjnej?

Czy jesteś feministką?

Czy angażujesz się w tym obszarze także poza firmą?

Dominika Tomaszewska: Tak, jak najbardziej.

D.T.: Niestety, czas mi na to nie pozwala, ale jakiekolwiek przejawy agresji wobec kobiet czy niestosowne zachowania spotykają się z moją natychmiastową reakcją. Ostatnio byłam świadkiem
sytuacji, gdy pewna kobieta próbowała zaparkować na dość zapchanym parkingu i była trochę
niepewna w swoich manewrach za kierownicą. W tym momencie z drugiej strony podjechał
samochód, którego kierowca z premedytacją to wykorzystał, mimo że widział przecież,
że ta pani próbuje wjechać na to konkretne miejsce. Oczywiście nie mogłam pozostawić tego
bez reakcji. Na pewne rzeczy nie może być po prostu przyzwolenia.

A w czym to się przejawia?
D.T.: Przede wszystkim w tym, że wspieram kobiety. Moim zdaniem mają one w życiu trudniej
niż mężczyźni. Pomagałam kobietom także podczas pobytu w Niemczech. Tam w Volkswagenie
jest ich dużo mniej niż u nas i „przetrwanie” w tym męskim świecie jest jeszcze trudniejsze. Nie
czynię jednak tego na ślepo, wspieram przede wszystkim te kobiety, którym naprawdę zależy –
robię to wtedy tak mocno, jak tylko mogę. Bycie feministką nie jest jednak przypisane wyłącznie
do płci żeńskiej. Zachęcam do takiej postawy również mężczyzn.

Decyzje personalne, nawet podejmowane na podstawie
określonych kryteriów, nie są zero-jedynkowym
rachunkiem. Za wartościami w poszczególnych
kryteriach stoją ludzie i ich indywidualne historie.

17 lat w Volkswagenie, z tego od 12 lat na stanowisku kierowniczym. Jak zmieniła się
Dominika Tomaszewska jako kierownik?
D.T.: Zestarzałam się i przybyło mi zmarszczek (śmiech). A tak naprawdę to w ostatnich
latach przeżyłam swoisty powrót do korzeni, co mnie bardzo cieszy. Gdy zaczynałam pracę
na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej w Zapewnieniu Jakości Części Zakupowych,
byliśmy zwartą ekipą. Spędzaliśmy ze sobą bardzo dużo czasu, także poza firmą, i te relacje
z pracownikami były dla mnie niesamowicie cenne. Wszystko robiliśmy razem. Kiedy zostałam
później kierownikiem strukturalnym w Dziale Logistyki, wpadłam w pułapkę hierarchii i stało się
tak, że miałam głównie kontakt z kierownikami OE i koordynatorami. Z czasem próbowałam to
zmienić, ale z różnych względów się to nie udało i ten dystans już pozostał. Wyciągnęłam z tego
wnioski i gdy wyjeżdżałam do Niemiec, obiecałam sobie tego nie schrzanić i od razu stawiać
na bezpośredni kontakt ze wszystkimi pracownikami. Udało się, wróciłam do korzeni, i bardzo
się z tego cieszę.
Ale po powrocie do VWP awansowałaś w strukturze i jesteś na stanowisku dyrektora
logistyki. Czy mimo to udaje Ci się mieć nadal ten bezpośredni kontakt?
D.T.: Nie będę ukrywała, że jest to bardzo trudne. Jeśli ktoś lubi relacje z ludźmi, to im wyżej jest
w strukturze, tym bardziej doskwiera mu samotność. Bo nawet jeśli się bardzo chce, to i tak ma
się w kalendarzu tak wiele spotkań wyłącznie z kierownikami, że na pozostałe kontakty brakuje
już czasu. Nie ma właściwie miejsca na „spontan” i niezaplanowane przejście po dziale. Może
nawet byłoby to możliwe, ale pewnie o godz. 18, gdy już nikogo nie ma w pracy.
Cieszy Cię, że kierujesz inicjatywą „Transformacja kultury kierowania”?
D.T.: Tak, bardzo.
A jak to się ma w ogóle do logistyki?
D.T.: Nijak (śmiech). Będąc na oddelegowaniu w Niemczech, obserwowałam, co się dzieje
w Poznaniu, widziałam, że tworzy się strategia przedsiębiorstwa. Bardzo chciałam też popracować
nad inicjatywą strategiczną. Kultura przedsiębiorstwa była moim hobby od wielu lat. Angażowałam
się w pracę grup roboczych działających w tym temacie w przeszłości, więc gdy dostałam propozycję dołączenia do teamu strategicznego, odpowiedź była natychmiastowa. Oczywiście pozytywna.
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D.T.: Pracownicy na linii pracują w takcie i czas na rozmowę z mistrzem jest ograniczony,
a czasami poza „Rozmowami w Teamach” nie ma go w ogóle. Mówiąc o kulturze kierowania
w kontekście bezpośredniej produkcji, mam więc przede wszystkim na myśli przestrzeń, którą
mistrz lub kierownik daje pracownikom, na przykład w zakresie możliwości zmian w obrębie ich
stanowisk pracy. Czy pozwala na zgłaszanie wniosków optymalizujących stanowisko pracy?
Jak reaguje na zaproponowane przez pracownika zmiany na danym takcie? Czy wspiera takie
inicjatywy? Nikt nie zna lepiej miejsca pracy od samego pracownika i to, w jaki sposób
przyjmowane są jego wnioski czy uwagi, jest ważnym elementem kultury kierowania.
Co jest celem Twojej inicjatywy strategicznej?
D.T.: Szerzenie kultury współpracy, przejmowania odpowiedzialności, dzielenia się i innowacji.
Uważam, że nie zmieniamy kultury dla samej zmiany, robimy to po coś. W wizji mojej inicjatywy
zapisaliśmy, że Volkswagen Poznań chce być organizacją zorientowaną na inicjatywę i innowacje.
Zmian w naszym otoczeniu jest i będzie mnóstwo i jako organizacja musimy na nie umieć
reagować. Dlatego celem zmiany kultury kierowania jest takie jej kształtowanie, by pomogła
ona w realizacji całej naszej strategii. Nie bez powodu mówi się, że kultura zjada strategię
na śniadanie. Możemy mówić non stop o innowacjach, ale tak naprawdę jako kierownicy sami
sobie tych innowacji nie wygenerujemy i jeżeli nie ruszymy z inicjatywami oddolnymi i nie damy
pracownikom przestrzeni na te innowacje, to nic z tego nie będzie.
Czy obecna sytuacja w przedsiębiorstwie i zmiany związane z redukcją miejsc pracy nie są
takim pierwszym poważnym sprawdzianem dla Twojej inicjatywy? Czy nasi kierownicy
i mistrzowie są na to przygotowani?
D.T.: Z pewnością będzie to pewien rodzaj sprawdzianu dla naszej kultury kierowania. Decyzje
personalne, nawet podejmowane na podstawie określonych kryteriów, nie są zero-jedynkowym rachunkiem. Za wartościami w poszczególnych kryteriach stoją ludzie i ich indywidualne
historie. Mistrz czy kierownik powinien podchodzić do takiej decyzji całościowo, uwzględniając
oczywiście kryteria, bieżącą sytuację pracowników, dobro teamu i jednocześnie interes przedsiębiorstwa. To jest niezwykle trudne. Jeśli pytacie mnie, czy jesteśmy na to przygotowani, to
nie wiem – w ostatnich latach nie mieliśmy takich wyzwań i tak jak mówiłam, bieżąca sytuacja
będzie pewnym sprawdzianem dla kultury kierowania w VWP.
Mówiąc o kulturze kierowania, bardzo dużo miejsca poświęcamy postawie kryjącej się
pod angielską nazwą „leadership”. Dlaczego tak chętnie sięgamy po zagraniczne określenia,
a nie mówimy np. o przywództwie?
D.T.: Język angielski jest chyba łatwiejszy do opisywania kultury organizacji i dlatego tak szybko
przejmujemy takie nazwy. Ale zgadzam się, że dla osób nieznających języka może być to pewnym
problemem. Dla mnie nie ma różnicy, czy używam pojęcia przywództwo, czy leadership. Ważna
jest jakość kryjąca się w tej postawie i stylu kierowania, czyli żeby nie był to „leader-shit”. To, jakiej
nazwy użyjemy, ma już drugorzędne znaczenie. Najważniejsze: nie akceptujmy „leader-shita”!
Rozwój kadry kierowniczej w Volkswagenie następuje na podstawie ustandaryzowanych
programów, ponieważ koncern oczekuje określonego typu menedżera. Jakimi cechami
według Ciebie powinien wyróżniać się dobry przywódca?

Bycie liderem to przede wszystkim bycie dobrym
człowiekiem, który lubi ludzi.
D.T.: Musimy zrobić rozróżnienie pomiędzy cechami i kompetencjami. Cechy to coś wrodzonego,
czego raczej nie można się nauczyć. W przypadku lidera to na pewno otwartość, empatia,
prawość, kreatywność, pasja. Lider to ktoś, za kim podążają ludzie, bo chcą, bo w niego wierzą.
To nie jest menedżer zarządzający wskaźnikami. Bycie liderem to przede wszystkim bycie
dobrym człowiekiem, który lubi ludzi. Kompetencje z kolei można rozwijać. I tym też zajmuje się
moja inicjatywa. Zastanawiamy się, jak mają się te stare kompetencje menedżerskie do tego,
o czym mówi teraz prof. Jenewein. No mają się nijak. Prof. Jenewein namawia nas do szukania
sensu, czyli tzw. purpose. Po co coś robimy? Po co wykonujemy konkretną pracę? Dlaczego?
Odpowiedź na to pytanie wykracza poza stary model menedżera zarządzającego przez liczby.
Kompetencję i umiejętność tłumaczenia „dlaczego” będziemy rozwijać w Volkswagen Poznań.
Zmian i dynamiki otoczenia nikt z nas nie zahamuje, ale dzięki poznaniu purpose możemy się
na nie lepiej przygotować.
Czy nasze przedsiębiorstwo potrzebuje aż tylu przywódców? Przecież na koniec dnia ważne
jest, aby liczba wyprodukowanych pojazdów się zgadzała, a to może zrobić zwykły zarządca...
D.T.: Gdybyśmy rolę kierownika sprowadzili tylko do zarządzania wszystkim i wszystkimi tak,
aby na koniec dnia zgadzała się liczba aut, to w dobie dzisiejszego rozwoju technologicznego
mógłby to też robić robot. Taka jest prawda. W byciu liderem chodzi o coś innego – o rozwój,
adaptację do tego, co dzieje się na zewnątrz, i przewidywanie tego, jaki wpływ będą miały zmiany
zachodzące w otoczeniu na naszą organizację.
Wiele miejsca poświęciłaś innowacjom i zwinnym metodom. To jeden ze współczesnych
trendów, które wpływają na kulturę kierowania. Czy są jeszcze inne, które Twoim zdaniem są
warte uwagi?
D.T.: Zwinne metody są najbardziej rozpowszechnionym trendem, ale też i rozwiązaniem, które
jest stosunkowo łatwo wprowadzać. Mnie osobiście niezwykle fascynuje „job-crafting”, czyli
kształtowanie swojego miejsca pracy. Jest to możliwe zarówno na produkcji, jak i w biurze.
Ważne jest, żeby inicjatywa pochodziła od pracownika. Takie zmiany niekoniecznie muszą mieć
wymiar związany z przestrzenią, w której się pracuje. Mogą dotyczyć kształtowania relacji lub
przejmowania odpowiedzialności. W takim przykładzie to pracownik wychodzi z inicjatywą,
proponuje zakres swoich obowiązków i odpowiedzialności na podstawie własnych mocnych
stron. Wprowadzenie „job-craftingu” wymagałoby jednak zmiany filozofii w kierunku jeszcze
większego „współtworzenia”. Innym ciekawym trendem jest „Happines at work”, ale gdy zacznę
Wam o tym opowiadać, to chyba zajmę swoim wywiadem całe wydanie „Głosu VWP” (śmiech).
Program, który realizujemy teraz z prof. Jeneweinem, jest też rewolucyjny, przynajmniej
dla takiej organizacji jak nasza, dlatego nie forsowałabym zmiany kierunku, lecz skoncentrowałabym się na przeprowadzeniu szkoleń i wdrożeniu zmian, które niesie ze sobą tzw. druga
i trzecia fala leadershipu.
Czy Twoim zdaniem nie mamy zbyt wielu instrumentów naraz, które kierownicy powinni
stosować?
D.T.: Wielość nie jest problemem. Problemem jest ich zrozumienie i wcielenie w życie. Mamy
prof. Jeneweina, który podaje wszystko jak na tacy, mamy Role Model Programm, wartości
koncernu. Jeśli mając tak wiele źródeł informacji i gotowych rozwiązań ktoś nadal nie wie, jak
zarządzać transformacyjnie i przybliżyć się do pracowników, to już nie wiem... Jasne, gdy jakiś
kierownik reprezentujący stary styl zarządzania zacznie wdrażać te rozwiązania, to niektóre kroki
mogą się wydawać na początku śmieszne, ale to naprawdę zadziała. Wiecie, jakie u mnie były
na początku reakcje, gdy wprowadziłam tzw. happy meeting, czyli rozpoczynanie spotkań działowych od powiedzenia czegoś pozytywnego? Na początku biegło to trochę sztucznie, aż nagle
pękło coś w naszym teamie i już nikt nie wstydzi się i nie wzbrania podzielić z grupą swoim
pozytywnym doświadczeniem. To naprawdę działa! Zachęcam wszystkich!
W Twojej inicjatywie są dwa projekty o tajemniczych nazwach: „Next Level Leadership”,
czyli szkolenia dla kierowników, o których już wspominałaś, oraz „Get Influence”. Do kogo
kierujesz ten drugi projekt?
D.T.: Do pracowników. Każdy może mieć wpływ na kształtowanie kultury przedsiębiorstwa
i „Get Influence” zbiera właśnie inicjatywy oddolne pracowników. Dziś pozostawię Was w tej
dozie niepewności i powiem tylko jedno: miejcie oczy i uszy szeroko otwarte. Nadchodzimy!
Agata Voelkel, Karolina Karolczak; Dział Komunikacji i Compliance, P/7
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Charlotte Gerhardt: Dla mnie najtrudniejsza jest kwestia odpowiedzialności, ponieważ w moim
odczuciu nie pociąga się do niej tych ludzi, którzy faktycznie powinni ponieść konsekwencje.
W każdym razie to, czego można dowiedzieć się z prasy, to to, że ktoś z kierownictwa średniego
szczebla został pozwany, ponieważ przypuszcza się, że był w to zamieszany. Uważam jednak,
że wszyscy w firmie jesteśmy świadomi faktu, że wszelkie podejrzane działania nie wynikały
z decyzji kierownika, lecz z wywieranej presji z góry. Bardzo trudno jest tu cokolwiek osądzić.
Nie otrzymaliśmy też wielu informacji na temat tego, kto właściwie co zrobił. OK, częściowo
wynika to z tego, że nie można wiele wyjawić ze względu na toczące się postępowanie prawne,
ale kiedy rozmawiam z kolegami i przyjaciółmi, wydaje mi się, że każdy ma wrażenie, że sprawy
nie traktuje się sprawiedliwie, a także nie wierzą, że ci, którzy powinni ponieść za wszystko
odpowiedzialność, faktycznie ją ponoszą.
Hiltrud Werner: Oczywiście, aby ustalić, kto powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności,
należy przeprowadzić dochodzenie. Uważamy, że powinniśmy ufać w niemiecki system sprawiedliwości, że całe dochodzenie prowadzone jest bardzo dokładnie i skrupulatnie. W końcu
sądowi zostaną przekazane wszystkie niezbędne dokumenty. Prokuratorzy będą musieli poczekać na orzeczenie sądu tak samo jak my.
Charlotte Gerhardt: OK, ale prowadzone było też wewnętrzne śledztwo. Czy wyniki będą kiedyś
upublicznione? Przynajmniej w mediach wewnętrznych?
Jesko Giessen: Chodzi tutaj o raport Jones’a Daya.
Charlotte Gerhardt: Tak, dokładnie.
Hiltrud Werner: Zasadniczo zlecenie przeprowadzenia śledztwa Jones Day otrzymał od rady
nadzorczej. Wyniki śledztwa nie zostały jeszcze przedstawione zarządowi. To znaczy, że ja również nie mam dostępu do raportu, więc jestem w tej samej pozycji co ty. Jones Day również nie
przedstawił raportu końcowego. Działał jako niezależny śledczy, otrzymawszy zlecenie od rady
nadzorczej, i współpracował bezpośrednio z amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości.
Jesko Giessen: Dla jasności wyjaśniamy naszym widzom – Jones Day to firma prawnicza.
Adil Koc: Controlling zajmuje się strategią przedsiębiorstwa, prawda? Stąd moje pytanie – oni
przecież przeprowadzają analizę ryzyka. Zakładam, że nic nie wiedzieli, ponieważ stosunek tego,
jaką cenę zapłaciliśmy, a co wtedy zyskaliśmy... to się absolutnie nie rekompensuje, prawda?
Hiltrud Werner: Ma pan absolutną rację. Każdy w Volkswagenie wie już, jaką cenę płaci się za
niestosowanie się do prawa i że nie ma tutaj wyjątków. Często stawiane jest pytanie, jak pogodzić compliance (zgodność z przepisami) z dążeniem do najlepszych wyników. Mogę Państwu

Szczerze
na kanale
Jesko Giessen, pracownik Komunikacji Wewnętrznej w Wolfsburgu, zabrał czterech
pracowników na niecodzienną wycieczkę po Autostadt. Pływając łodzią przez kanał
w Wolfsburgu, rozmawiali oni o konsekwencjach afery dieslowej dla koncernu…

W

śród zaproszonych gości byli: Hiltrud Werner, członkini zarządu ds. prawości i prawa,
Charlotte Gerhardt ze Strategii Produkcyjnej Marki Volkswagen w Wolfsburgu, Adil Koc
z Produkcji Audi A8, Audi AG, Werk Neckersulm, oraz Hartmut Eben z Opieki Posprzedażowej w Volkswagen Kassel. Wywiad odbył się ramach akcji „Zapytaj mnie o Diesel Gate”,
której pomysłodawczynią jest Hiltrud Werner. Od wiosny tego roku pracownicy Volkswagena
mogli zadawać jej pytania o aferę dieslową w niemieckim intranecie. Na najciekawsze i najważniejsze z nich członkini zarządu zdecydowała się odpowiedzieć w otwartym wywiadzie, którego
transkrypcję możecie przeczytać poniżej. Całość została podzielona na cztery odcinki. Chcecie
zobaczyć więcej? Wkrótce w intranecie będziecie mogli obejrzeć pozostałe materiały.

Każdy musi być świadomy, jak wysoką cenę płaci się
za nieprzestrzeganie prawa.

Jesko Giessen: Dzisiaj rozmawiamy o kryzysie wywołanym przez aferę dieslową, reakcji
Volkswagena i wnioskach, jakie wyciągnęło z tego przedsiębiorstwo. Wiosną tego roku Hiltrud
Werner zaprosiła pracowników koncernu do wzięcia udziału w akcji „Zapytaj mnie o Diesel
Gate”. Jesteś członkiem zarządu ds. prawości i prawa, a także pomysłodawcą umieszczania
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w naszych mediach wewnętrznych dotyczących
afery dieslowej. Znaleźliśmy odpowiedzi na te najbardziej nurtujące kwestie. Państwo komentowali je w Volkswagen Net, dorzucali do tego następne pytania, powstało z tego mnóstwo
materiału, ale kilka tematów pozostaje jeszcze bez odpowiedzi. Dlatego są tu dziś z nami dwaj
koledzy i jedna koleżanka z koncernu, którzy będą chcieli te tematy omówić. Wszyscy braliście
udział w akcji, przesłaliście wcześniej pytania i komentowaliście. Teraz będziecie mogli je zadać.
Nie mogę się doczekać – zaczynamy!

powiedzieć, że podczas mojej kadencji podjęto wiele decyzji, w których postawiliśmy compliance
ponad dążeniem do wyników. Powiedzieliśmy sobie: „No cóż, trudno, czasami compliance bywa
po prostu trudny”. Działo się to w przypadkach, gdy unieważnialiśmy umowy importera lub
decydowaliśmy się nie wchodzić we wspólne przedsięwzięcia, ponieważ docierały do nas
sprzeczne informacje o potencjalnym partnerze i partnerach i musieliśmy sobie wtedy powiedzieć:
„Nie, nie podejmiemy takiego ryzyka”. Bądź kiedy powiedzieliśmy sobie, że chcemy od samego
początku płacić rekompensaty za CO2 za nasze loty służbowe, które realizujemy z AirService
i bez których nie możemy się obejść… zrobiliśmy to dobrowolnie, chociaż opłaty wliczone są już
właściwie w cenę. Innymi słowy, mamy całe mnóstwo przykładów, nie o wszystkich mogę tutaj
otwarcie mówić, gdzie musieliśmy powiedzieć sobie „stop” ze względu na zgodność z przepisami,
również kiedy były to dla nas okazje do osiągnięcia finansowych korzyści.
Adil Koc: A więc to, co chce Pani powiedzieć, to to, że powinniśmy dać sobie czas…

W tej chwili mamy do czynienia z licznymi postępowaniami i działaniami prawnymi
ze strony klientów z całego świata: kiedy wreszcie będziemy mogli powiedzieć, że kryzys
związany z aferą dieslową dobiegł końca? Kiedy to się skończy?

Hiltrud Werner: Zgadza się! Musimy być optymistyczni. Musimy wciąż pokazywać, jakie postawy
są pożądane, i zachęcać ludzi, by przyłączali się do nas.

Hiltrud Werner: Po pierwsze, generalnie uważam, że musimy się nauczyć czegoś z kryzysu
wywołanego przez aferę dieslową i za 10 lat ta wiedza również będzie ważna. Ona na zawsze
pozostanie częścią historii Volkswagena i nigdy nie powinniśmy o tym zapominać. Jeśli chodzi
o aspekt prawny, możemy oczekiwać, że tak skomplikowane postępowanie prawne, które dotyczy
tak wielu różnych dziedzin prawa, może potrwać nawet dekadę.
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Afera dieslowa na zawsze pozostanie częścią historii
Volkswagena i nigdy nie powinniśmy o tym zapominać.

GŁOS VWP

Hartmut Eben: Powiedziała pani, że za 10 lat wciąż będziemy o tym wszystkim pamiętać, że
będzie stanowiło to część historii naszego przedsiębiorstwa. Zawsze sobie mówię, że człowiek
uczy się na błędach. I myślę, że to jest istotne. To sprawia, że ludzie pozostają dłużej na pewne
rzeczy wyczuleni.
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Zainspiruj się

Warto wiedzieć

Rozszyfrowane
Zobaczcie, co dokładnie kryje się pod każdą
z siedmiu zasad koncernu VWP.

Siedem głównych
zasad Volkswagena

Jesteśmy częścią społeczeństwa. Przejmujemy odpowiedzialność
społeczną. Zwracamy uwagę na środowiskową zgodność naszych
produktów i procesów i ulepszamy ją każdego dnia.

Banery na ścianach, broszury i wygaszacze ekranów
przypominają nam, jakie wartości uznaliśmy za najbardziej
istotne i jakimi zasadami chcemy kierować się
każdego dnia. Czas na uporządkowanie wiedzy
związanej z tym tematem.

Na ostatniej prostej

Jesteśmy odważni. Innowacyjni. Jesteśmy wynalazcami. Działamy.
Odpuszczamy stare i myślimy w nowy sposób. Kształtujemy mobilną
przyszłość.

K

ażdy z nas z łatwością może wymienić kilka ważnych dla niego wartości. I to właśnie z tej
dużej puli pracownicy wybrali sześć tych najważniejszych – nie tylko dla nas, lecz także
dla organizacji. Zostały one dokładnie opisane i jasno sprecyzowane. To: „razem”, „odważnie”,
„uczciwie”, „blisko klienta”, „efektywnie” i „świadomie”. Z kolei zasady koncernu to siedem
rzymskich cyfr, które hasłowo opisują to, czego chcemy oraz czym kierujemy się w naszych
działaniach. Razem z wartościami tworzą siedem głównych zasad Volkswagena.

Dziesięć ostatnich miesięcy to dla 23 osób z VWP
czas wytężonej pracy nad autorskimi projektami.
Wszystko w ramach Programu Talent, którego efekty
poznamy już niebawem.

Jesteśmy kolorowi. Różnorodni. Wyjątkowi. Jesteśmy częścią całości.
Jesteśmy otwarci. Na inne sposoby myślenia. Na nowe doświadczenia
i rozwiązania. Traktujemy się z szacunkiem. Jak równy z równymi.

Dominika Dąbrowska, Rozwój Organizacji, Analiza Potencjału i Coaching, PS-2/1

W

tegorocznej edycji prace odbywały się indywidualnie lub grupowo. Droga nie była łatwa,
ponieważ należało przejść kilka etapów, wszystkich czekała też ocena podczas tzw. Elevator
Pitch. W trakcie EP uczestnicy występowali przez 10 minut, podczas których prezentowali swój
projekt. Celem było przekonanie jury do swojego pomysłu, pokazanie postępów, a także spełnienie
narzuconych wymagań. Teraz przed talentami okazja do świętowania i przedstawienia wyników
swojej pracy szerszej publiczności. Pod koniec sierpnia rozpoczął się cykl spotkań przygotowujących
do zaplanowanego na 5 grudnia finału. Przez kolejne dwa miesiące każdy z talentów pod czujnym
okiem Marty Woźniak (PS-2/2), która pełni funkcję scrum mastera, będzie pracował z wykorzystaniem jednej ze zwinnych metod – scrum. Trzymamy kciuki i z niecierpliwością czekamy na efekty!

JEDNA CAŁOŚĆ

Daria Nadolna, Rozwój Kompetencji Ponadfachowych, PS-2/2

IV Czerpiemy z różnorodności – razem

Jesteśmy za zrównoważonymi produktami i jakością. Znacząco przyczyniamy
się do sukcesu przedsiębiorstwa z pasją. Z przekonaniem. Skutecznie.
Jesteśmy dumni z tego, co robimy i jak to robimy.
Współpracujemy. Bez ograniczeń. Prosto. Na całym świecie. Budujemy
mosty zamiast barier. Razem jesteśmy niepokonani. Ręczymy wzajemnie
za siebie. Jesteśmy jednym zespołem.

Jak pewnie zauważyliście, zasady opisują wartości, które niewątpliwie są
dla nas drogowskazem. W połączeniu tworzą całość, czyli siedem głównych
zasad Volkswagena.
I Przejmujemy odpowiedzialność za środowisko i społeczeństwo – świadomie

Można na nas polegać. Robimy to, co mówimy. I mówimy, co robimy.
Szczerze. Otwarcie. Dotrzymujemy obietnic. Odzyskujemy utracone
zaufanie.

II Szczerze i otwarcie rozmawiamy o trudnych tematach – uczciwie
III Podejmujemy nowe wyzwania – odważnie
V Z dumą wykonujemy swoją pracę – efektywnie

Jeśli masz pytania dotyczące głównych zasad koncernu Volkswagen,
zgłoś się do nas:

VI Razem – nie osobno – razem
VII Dotrzymujemy słowa – blisko klienta

Wiedza dostępna
od zaraz
Czy można się szkolić w dowolnym miejscu i terminie? Jak najbardziej! Wszystko dzięki e-learningowi,
który cieszy się coraz większą popularnością. W VWP właśnie zakończyliśmy pilotaż platformy szkoleniowej.
Co teraz przed nami?

N

owe narzędzie uruchomiliśmy w lipcu – na naszej platformie znalazły się szkolenia
fachowe i ponadfachowe. Do września testowała ją grupa pilotażowa. Po zebraniu opinii
chcemy ją udostępnić w przyszłym roku większej grupie użytkowników. Naszym celem
jest bowiem stałe poszerzanie oferty w nowoczesnych formach, takich właśnie jak e-learning.
Do tegorocznego planowania szkoleń zaproponujemy kilkanaście tytułów, z których będą
mogli korzystać pracownicy pośredniej produkcji. W kolejnym kroku przygotujemy platformę
dla pracowników bezpośredniej produkcji. Już teraz zachęcamy do zaplanowania tego rodzaju
aktywności na rok 2020 dla pracowników z dostępem do komputera.

będziemy jednak rozszerzać ofertę e-learningu. Niekiedy będziemy ją łączyć z tą klasyczną –
to tzw. blended-learning, czyli teoria w e-learningu, a następnie tradycyjne szkolenie z trenerem, jako praktyka zdobytej wiedzy teoretycznej.
Aktualnie tworzymy kolejne treści do zamieszczenia na platformie. Jeśli macie pomysły
lub konkretne tematy, które można na niej zamieścić, lub sami chcielibyście stworzyć takie
szkolenie, a może nagrać tutorial, prosimy o kontakt – zweryfikujemy każde zgłoszenie.
Julita Nowicka, Zarządzanie Szkoleniami i Nowe Projekty, PS-2/3

Naszym celem jest stałe poszerzanie oferty
w nowoczesnych formach, takich właśnie jak e-learning.
Na plus!
Szkolenia na platformie to dużo większa swoboda w zakresie wyboru terminu ich realizacji
oraz lokalizacji. Co najważniejsze jednak, są tak samo skuteczne jak te w formie klasycznej,
a do tego pracownicy sami decydują, którego dnia i jak długo będą się uczyć nowego materiału.
Oczywiście nie wszystkie tematy nadają się do przeniesienia w świat wirtualny. Wiele kursów
z obsługi maszyn i urządzeń pozostanie w niezmienionej formie, bo kontakt z trenerem
czy możliwość obsługi sprzętu są niezbędne. Sukcesywnie, na bazie zbieranych doświadczeń,
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Postępujemy właściwie, zgodnie z własnym przekonaniem. Także gdy nikt
się nie przygląda. Nie mamy obaw przed hierarchią i otwarcie wyrażamy
własne zdanie. Słuchamy się nawzajem i znajdujemy wspólnie najlepsze
rozwiązania.

GŁOS VWP

CO SIĘ TU KRYJE?
Na platformie e-learningowej można obecnie korzystać ze szkoleń:
• Excel na wszystkich poziomach zaawansowania,
• Podstawy efektywnej współpracy,
• Podstawy efektywnej komunikacji,
• Przekonujące wystąpienia.

Marlena Orłowska, tel. +48 883 399 571 | Dominika Dąbrowska, tel. +48 883 399 421

Start w przyszłość
Czy wiecie, że przez 14 lat przewinęło się przez nasze
ręce ponad pół tysiąca uczniów? Kształcenie zawodowe
zakorzeniło się w kulturze naszej firmy na dobre. Nic w tym
dziwnego, młodzież to nasza przyszłość, więc to na nią
chcemy stawiać.

W

e wrześniu powitaliśmy kolejny rocznik pierwszaków oraz tegorocznych absolwentów.
– Na taką inaugurację warto było czekać – mówili zaproszeni rodzice. Nie mogło
ich tego dnia zabraknąć, w końcu to bardzo ważne wydarzenie także w ich życiu.
Na uroczystości licznie pojawili się też goście, wśród nich przedstawiciele władz lokalnych
i samorządowych, partnerskich szkół, a także kierownictwa i pracowników Volkswagen Poznań.
Z pasją od małego
Od kilkunastu lat staramy się wychowywać i przygotowywać kadrę następców, którzy
w przyszłości będą rozwijać nasze przedsiębiorstwo. Inauguracja roku szkolnego i przywitanie
najmłodszej kadry są w naszej firmie bardzo ważne. Każdego roku staramy się zaskoczyć uczestników uroczystości. Tym razem na szczególną uwagę zasługują dwa punkty. Pierwszy to występ
dzieci z położonej niedaleko naszych fabryk szkoły w Paczkowie. Uczennice reprezentujące
szkołę poprzez pantomimę pokazały bliskie nam wartości, a na końcu wystąpienia zaprezentowały hasło: „Szkoła to coś więcej niż wyścig”. Po występie niejeden uczestnik sięgał do kieszeni
po chusteczki. Drugim bardzo ciekawym punktem była prezentacja absolwentów, którzy opowiedzieli o zrealizowanym wspólnie z uczniami z Wolfsburga projekcie CAR – ich ręcznie zbudowane, a następnie zaprogramowane przez grupę modele samochodów dosłownie wjechały
na scenę. Bardzo cieszymy się, że w naszych progach pojawili się kolejni uczniowie i absolwenci.
Życzymy im samych sukcesów oraz aby nauka w obszarach technicznych stała się ich pasją!
Łukasz Kałmucki, Rozwój Kompetencji Technicznych i Kształcenie Zawodowe, PS-2/4

CO MÓWIĄ LICZBY?
• To już 15. inauguracja roku szkolnego, za nami 14 lat kształcenia
zawodowego.
• 60 uczniów powitaliśmy w klasach pierwszych.
• 60 absolwentom zaproponowaliśmy możliwość dalszej współpracy.
• 162 uczniów kształci się obecnie we wszystkich klasach patronackich.

Im September begrüßten wir ein weiteres Jahr mit Erstsemestern und Absolventen. Insgesamt absolvierten
in 14 Jahren unsere Berufsausbildung über eine halbe Tausend Schüler.
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Z życia zakładu

Z życia zakładu

ISA – tylko trzy
litery, a wiele
korzyści!
Inwestycja w pracownika, który zna firmę jak własną kieszeń, niesie ze sobą ogromną wartość.
To dlatego wewnętrzna rekrutacja ma u nas pierwszeństwo. Tomasz Tylek zachęca do rozwoju
zawodowego i wykorzystania swoich umiejętności w innych obszarach. Może właśnie teraz
jest czas na zmiany?
Część naszych pracowników słyszała już o ISA, część z niej skorzystała, ale dla niektórych
to tylko tajemniczy skrót. Gdybyś mógł wytłumaczyć, czym jest dokładnie i skąd wzięła się
ta nazwa?
Tomasz Tylek, rekruter w VWP: ISA jest procesem rekrutacji wewnętrznej, skrót pochodzi
od niemieckiej nazwy Interne Stellenausschreibung. Przyjęło się u nas potocznie nazywać ISA
oferty pracy adresowane do naszych pracowników. Kierujemy się tutaj zasadą, że to właśnie im
w pierwszej kolejności dajemy szansę udziału w otwartych rekrutacjach. Dopiero kiedy nie znajdziemy osoby spełniającej naszych oczekiwań, zaczynamy szukać na zewnątrz.

Dzięki ISA możemy dowiedzieć się więcej na temat
kompetencji pracowników – szczególnie tych,
które sami nabywają, i poznać ich silne strony
w realnych sytuacjach zawodowych.
Dlaczego warto zainteresować się ISA? Jakie daje możliwości i korzyści?
T.T.: Myślę, że na każdym etapie swojego rozwoju zawodowego warto zadawać sobie pytanie:
„Co jeszcze mógłbym zrobić, aby wykorzystać swój potencjał i kompetencje?”. Wewnętrzne
oferty pracy to dodatkowa motywacja do zmiany zakresu zadań oraz możliwość zaangażowania
się w nowe, interesujące tematy. Dla pracownika, który uzupełnia swoje kwalifikacje poprzez
ukończenie nowych szkół kierunkowych, udział w szkoleniach i projektach ponaddziałowych,
to również okazja do wykorzystania ich w praktyce w nowym zespole.
Dla pracownika to faktycznie brzmi bardzo obiecująco. A co z tego ma firma? Jakie są cele
VWP związane z ISA?
T.T.: Przede wszystkim zatrzymanie niezbędnych kwalifikacji w firmie. Dzięki temu VWP nie
musi szkolić swoich pracowników od podstaw w zadanym, zazwyczaj krótkim czasie. Dzięki ISA
możemy także dowiedzieć się więcej na temat kompetencji pracowników – szczególnie tych,
które sami nabywają, i poznać ich silne strony w realnych sytuacjach zawodowych. Poza tym,
co niezwykle ważne, zatrudniamy na nowym stanowisku kandydata, który zna już kulturę firmy,
dobrze wie „co i jak”, przez co znacznie szybciej wdraża się do nowych zadań. Przez to ISA daje
nam cenną możliwość zabezpieczenia ciągłości i jakości procesów w firmie.
Jeżeli chciałbym/chciałabym sprawdzić, na jakie stanowiska jest aktualnie otwarta rekrutacja
w ramach ISA, to co muszę zrobić? Gdzie znajdę oferty i jak mogę aplikować?
T.T.: Wszystkie aktualne oferty pracy znajdują się na naszej stronie: volkswagen-poznan.pl
w dziale Kariera – zakładka Strefa pracownika. Można do niej wejść po wpisaniu hasła:
RekrutacjaISA. Trzeba tylko pamiętać o wielkich literach.

Wewnętrzne oferty pracy to dodatkowa motywacja
do zmiany zakresu zadań oraz możliwość
zaangażowania się w nowe, interesujące tematy.
Jeżeli pracownik miałby jeszcze pytania odnośnie do ISA, to z kim może się skontaktować?
T.T.: Każdorazowo w ofercie pracy wpisany jest rekruter odpowiedzialny za daną rekrutację.
To właśnie on może udzielić więcej informacji na temat oferty lub dopytać kierownika poszukującego do siebie pracownika o szczegóły interesujące kandydata.
Gdybyś miał podsumować ISA jednym zdaniem, jak by ono brzmiało?
T.T.: To proste – ISA robi robotę!

REKRUTACJA W TRZECH PROSTYCH KROKACH

Wejdź na stronę volkswagen-poznan.pl,
dział Kariera, zakładka Strefa pracownika.

Wpisz hasło: RekrutacjaISA.

Znajdź interesujące Cię ogłoszenie
i aplikuj!
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KARTKA Z KALENDARZA

Akcje jakościowe
w dobie digitalizacji

W nawiązaniu do roku KPS, który trwa na Odlewni, na parkingu zakładowym
pojawiła się wizualizacja z cytatem Henry’ego Forda w towarzystwie pięciu
piktogramów narzędzi Systemu Produkcyjnego.
Jest to kolejny już punkt wypracowany w ramach pierwszej edycji projektu
„Zwinny lab”, a wdrożony przez Dział Optymalizacji Zakładu Odlewni.
Celem wizualizacji jest pokazanie, że za pomocą narzędzi KPS można zmieniać
stan obecny i dążyć do optymalizacji procesów i obszarów.

2019

Aby skutecznie zoptymalizować przeprowadzanie akcji jakościowych, konieczne było
uwzględnienie kluczowego czynnika, jakim jest czas reakcji. I dzięki digitalizacji czynności
administracyjnych oraz produkcyjnych udało się sprawić, że dziś informacja wędruje z prędkością
światła i każdy zainteresowany ma do niej dostęp.

Rok Koncernowego Systemu
Produkcyjnego

Mikroprzerwy
dla makrokorzyści
Na Odlewni trwa rok Koncernowego Systemu Produkcyjnego. Za nami akcja, której celem
było odsłonięcie kolejnego narzędzia z podstaw KPS. Co się działo i jaką rolę
w tym wszystkim odegrał niepozorny gniotek?

C

ały sierpień był poświęcony tematyce związanej z ergonomią, czyli kolejnej metodzie
z podstaw KPS. Pracownicy mieli okazję poznać nie tylko korzyści z jej zastosowania
w Volkswagen Poznań, lecz także praktyczne przykłady. Nie zabrakło też spotkań
z mistrzami i liderami. Pomysłodawcą całej akcji był Dział Optymalizacji Zakładu Odlewni,
który wspólnie z Ochroną Zdrowia zorganizował wszystkie działania w ramach miesiąca
ergonomii. Dzięki tej współpracy przełożeni podnieśli swoją świadomość w kwestiach związanych
z ergonomią – wszystko po to, by potem mogli inspirować swoich pracowników na spotkaniach
w teamach. Po wiedzy teoretycznej przyszedł czas na praktykę. W jej ramach fizjoterapeuta
odwiedził pracowników na różnych wydziałach, a jego celem było zmotywowanie ich
do wykorzystywania krótkich mikroprzerw na ćwiczenia w czasie pracy. Co więcej, podczas zajęć
grupowych oraz indywidualnych można było skorzystać z konsultacji rehabilitacyjnych.
W ramach akcji wręczono też upominki – ergogniotki, które są symbolem ergonomii i wszystkich
małych oraz dużych działań na Odlewni związanych z tym tematem.

.

W

chwilach, gdy trzeba szybko reagować, często na drugiej i trzeciej zmianie, trudno
o przepływ informacji i ich spójność. Dla niektórych ten proces jest również mało
intuicyjny. Przydałby się więc jakiś drogowskaz, centralny system wspomagający
przeprowadzanie akcji w taki sposób, by nie dopuścić do sytuacji, gdy auto z błędem trafia
do klienta. Właśnie z taką myślą wystartowaliśmy z nowym projektem Zwinnego Labu. Jego
tytuł to: „Optymalizacja akcji jakościowych w zakładzie Caddy/T”. W jego ramach postanowiliśmy
stworzyć jeden, wspólny i najlepiej zdigitalizowany system reagowania w sytuacjach wystąpienia
akcji jakościowej. Naszym celem było wprowadzenie centralnego sposobu postępowania dla
całego zakładu VWP – od pojawienia się informacji o problemie do potwierdzenia skuteczności
wprowadzonych środków zaradczych długoterminowych oraz do rozliczenia kosztów całej akcji.
Kierunek naszych działań potwierdziło doświadczenie koleżanek i kolegów z zakładu Crafter,
którzy podczas rozruchu nowego produktu borykali się z większą niż zazwyczaj liczbą akcji jakościowych. Chcąc jak najlepiej się przygotować do rozruchu Caddy 5, wiedzieliśmy, że maksymalna
automatyzacja procesów to dobry kierunek.
Eliminujemy papier
Pierwszym rozwiązaniem mającym na celu digitalizację procesu prowadzenia akcji jakościowych
oraz ich usprawnienie była eliminacja papierowej karty Nacharbeit, czyli karty poprawek, po Zp 8.
W zamian za to pracownicy otrzymali urządzenia HDT z oprogramowaniem, z którego zostali

Postanowiliśmy stworzyć jeden, wspólny i najlepiej
zdigitalizowany system reagowania w sytuacjach
wystąpienia akcji jakościowej.

PLATFORMA KORZYŚCI
Dzięki platformie IQS możemy:
• monitorować wszystkie akcje w jednym miejscu,
• sprawdzić statusy naprawianych samochodów i ich lokalizację w procesie,
• generować za pomocą jednego przycisku raport statusu wszystkich lub konkretnej akcji,
• wybrać spośród wielu samochodów uczestniczących w akcjach tylko te,
które mają jedną akcję – po to, by te konkretne naprawić w pierwszej kolejności,
by wyjechały do klienta,
• wysłać automatycznie e-maile do wybranych osób.

przeszkoleni. To koncernowy system do prowadzenia i rejestrowania naprawy aut, które zakończyły
swój proces produkcyjny. W ostatnich tygodniach 140 pracowników naszej fabryki, którzy pracują
przy akcjach jakościowych, wzięło udział w indywidualnym kursie z obsługi systemu. W majsterniach i na stanowiskach pracy zostały rozmieszczone odpowiednie instrukcje. Okres przejściowy
dotyczący eliminacji papierowej karty rozpoczął się 16 września. Pracownicy na razie będą
korzystać równocześnie z papierowej karty NA oraz urządzeń HDT z oprogramowaniem Erna.
Platforma IQS
W lipcu, równolegle do dwóch poprzednich zadań, rozpoczęliśmy prace nad naszym flagowym
produktem w Zwinnym Labie: platformą do sterowania akcjami jakościowymi. Po kilkudziesięciu
spotkaniach zadanie pierwotnie traktowane jako marzenie z czasem zyskało miano bardzo
czasochłonnego i niezwykle trudnego do wykonania. Po kilku tygodniach udało się jednak
z sukcesem połączyć z trzema produkcyjnymi systemami: FIS, Erna i Atlas. Powołaliśmy wtedy
do życia platformę Integreated Quality System (IQS). Ten etap dodał nam skrzydeł, nie oznaczał
jednak zakończenia prac. Po niezliczonej ilości konsultacji, godzin pracy i analiz udało nam się
połączyć platformę z biegnącymi akcjami, prawdziwymi numerami samochodów i konkretnymi
czynnościami produkcyjnymi. Użytkownikami platformy będą na początek wybrane osoby
z Działu Zapewnienia Jakości, Produkcji oraz Działu Planowanie Programu, Sterowanie.
Po zakończeniu naszego projektu w Zwinnym Labie platforma trafi w ręce Działu Zapewnienia
Jakości. Stamtąd oczekujcie dalszych informacji!
W imieniu grupy Zwinny Lab pracującej nad optymalizacją akcji jakościowych dziękuję wszystkim
osobom, które pomagały nam w pracach nad rozwiązaniami, a w szczególności kolegom
z działów: Zapewnienia Jakości Montażu, IT Produkcja, hali 2 Montażu oraz zespołowi
Fahrzeugsteuerung.
Anna Pomorska, Product Owner projektu „Akcje jakościowe”, Zwinny Lab

Pierwszym rozwiązaniem mającym na celu digitalizację procesu
prowadzenia akcji jakościowych oraz ich usprawnienie była
eliminacja papierowej karty Nacharbeit.

KORZYŚCI Z DIGITALIZACJI
• Optymalizacja czasu wykonywanych czynności.
• Automatyczny przepływ informacji.
• Spójna komunikacja w czasie rzeczywistym.
• Zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu.
• Dostęp do danych 24 h bez względu na lokalizację.
• Minimalizacja dublowania zadań administracyjnych.
• Zmniejszenie liczby papierowych dokumentów.
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Uwaga! Wypadek

Ciemna strona sieci
W cyberprzestrzeni z roku na rok przybywa przestępców, oszustów i zagrożeń.
Sytuacja łudząco przypomina poruszanie się po drogach – wraz ze wzrostem liczby
uczestników ruchu oraz szybszymi pojazdami zwiększyło się ryzyko wypadku.
Co warto wiedzieć, aby bez obaw poruszać się w internecie?

Jak się zachować, gdy wykonujemy nietypowe prace? Po co nam lustra sferyczne?
Czym może skutkować rozlanie kilkunastu litrów rozpuszczalnika? I przede wszystkim –
jak uniknąć zagrożeń podczas wykonywania codziennych obowiązków?
Zakład nr 3
 terenie zakładu pracownik wykonywał demontaż elementów układu śruby kulowej
Na
umiejscowionej w trudno dostępnym miejscu. Podczas odkręcania ostatniej śruby,
która była mocno dokręcona, pracownik nałożył na klucz metalową rurkę, aby przedłużyć ramię i wykonać dźwignię. W pewnym momencie śruba puściła, a pracownik
prawym przedramieniem uderzył w wystający element konstrukcyjny maszyny.
W wyniku uderzenia doszło do rozcięcia przedramienia prawego.


Podczas wykonywania nietypowych prac należy upewnić się, czy są dostępne wszystkie
narzędzia, które umożliwią wykonanie zadania w sposób bezpieczny. Trzeba także
pamiętać o używaniu podczas pracy wymaganych środków ochrony indywidualnej.
Zakład nr 4
Zakład nr 1

 racownik na obszarze Spawalni zajmował się przenoszeniem blach pomiędzy stołami
P
roboczymi i obsługą zgrzewarki ręcznej. Po zgrzaniu blach, podczas transportu ręcznego,
poszkodowany utracił kontrolę nad przenoszonym detalem, w wyniku czego doszło
do rozcięcia lewego przedramienia. Pracownik pracował w koszulce z krótkim rękawem.


Pracownik

obszaru Montażu podczas skręcania foteli przednich nieprawidłowo
chwycił wkrętarkę EC, co doprowadziło do wykręcenia ręki i zwichnięcia nadgarstka.


Podczas pracy należy stosować przydzieloną odzież roboczą. Na obszarze Spawalni
obowiązuje ubiór z długim rękawem. Skutecznym środkiem ochrony przed przecięciem
jest rękaw antyprzecięciowy.

Prawidłowe i stabilne trzymanie w ręce wkrętarek i innych narzędzi ręcznych to podstawowa zasada, której należy przestrzegać w trakcie operowania nimi. Zapewnia bezpieczną
pracę, chroni pracownika przed utratą kontroli nad narzędziem oraz niweluje ryzyko
wystąpienia urazów.

 części logistycznej hali Spawalni pracownica poruszająca się rowerem nie zachowała
W
ostrożności i wpadła pod wyjeżdżający z bramy wózek widłowy. Rowerzystka upadła
i doznała obrażeń ręki i głowy.

 racownicy firmy zewnętrznej podczas przeprowadzenia prac konserwacyjnych wylali
P
na posadzkę jednorazowo około 15 litrów rozpuszczalnika. Na skutek parowania
substancji uaktywnił się czujnik gazu. Ewakuowano przebywających w pomieszczeniu
pracowników, którzy mogli wrócić na stanowiska pracy dopiero po przeprowadzonym
pod nadzorem wentylowaniu hali i ponownym zmierzeniu stężenia gazów w powietrzu
za pomocą miernika wielogazowego.

Poruszając się w obszarach logistycznych, należy zachować szczególną ostrożność
i zawsze ustępować pierwszeństwa wózkom widłowym. Przed wjazdem na skrzyżowanie
lub w obszarze bram wjazdowych należy upewnić się, czy nie nadjeżdża inny uczestnik
ruchu. Do tego służą lustra sferyczne zwiększające pole widoczności. Kierowca wózka
widłowego jest zobowiązany do użycia sygnału dźwiękowego przed skrzyżowaniem
i wjazdem lub wyjazdem z bramy.

Wykonywanie prac przez firmę zewnętrzną na terenie VWP możliwe jest wyłącznie
po uzyskaniu pozwolenia na prace. W sytuacji, kiedy będą prowadzone prace niebezpieczne pod względem pożarowym, wykonawca ma obowiązek uzyskania dodatkowego
pozwolenia od Grupy Prewencji Przeciwpożarowej lub Zakładowej Straży Pożarnej.
Takie prace to nie tylko te z otwartym ogniem, lecz także inne mogące skutkować
pożarem lub wybuchem.


Zakład nr 2


T

ak jak bezpieczeństwo podczas jazdy autem zależy od kierowcy i pojazdu, tak w cyberprzestrzeni maszyna oraz człowiek wspólnie tworzą środowisko, w którym każda luka
może zostać wykorzystana przez złodzieja. Jako użytkownik powinieneś być przede
wszystkim świadomy zagrożeń i umieć im zapobiegać. Bądź czujny zarówno w domu,
jak i w pracy. Tylko w taki sposób możesz uchronić się przed utratą cennych danych i informacji.
Co siedzi w sieci?
Istotne jest zatem dbanie o stan zabezpieczeń komputera. Ważnym czynnikiem jest program
antywirusowy, który powinien być regularnie aktualizowany, a wszystkie zapory i moduły
włączone. Należy również zadbać o bezpieczny dostęp do internetu. Nie dziel go z sąsiadem,
a hasło do wi-fi ustaw takie, aby nie można było go łatwo odgadnąć – wybierz koniecznie
rodzaj zabezpieczeń: WPA2. Sytuacja w miejscu pracy jest z pozoru łatwiejsza, ponieważ
programy antywirusowe oraz firewall są na bieżąco aktualizowane przez naszych kolegów z IT.
Nie zwalnia nas to jednak z odpowiedzialności za dane, które wysyłamy do sieci. Kiedy ostatnio
tłumaczyłeś obcojęzyczny e-mail bądź dokument w internetowym translatorze? Wiesz, co się
dzieje z tymi danymi? Na jakim serwerze się znajdują i kto ma do nich dostęp?
Wszystko jasne
Okazuje się, że to człowiek jest najsłabszym elementem wszystkich zabezpieczeń, a więc jest
najczęściej atakowany. Na szczęście nie jest wobec tych ataków bezbronny. Jest wiele sposobów na ochronę swojej prywatności oraz tajemnicy przedsiębiorstwa. Jednym z nich będzie
TransLatte. To pierwszy wewnętrzny automatyczny translator w VWP, który stanowi odpowiedź
na potrzeby użytkowników takich jak Ty. Pilotaż właśnie wystartował. Chcesz dowiedzieć się
więcej? Pisz na translatte@vw-poznan.pl.
Szczegóły w kolejnym wydaniu „Głosu VWP”.

Przyszłość zaczyna się dziś
Już ponad rok – w związku z rozwojem nowego projektu Caddy 5 – w Dziale
Organizacji Pracy i Projektów działa Simulation Team. W jego składzie znaleźli się najlepsi
pracownicy z działów Planowania Montażu oraz Inżynierii Przemysłowej. W tym numerze
opowiadają o tym, jak wygląda ich praca.

Patrycja Klemens, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, PS-3/2

Gotowi na wszystko
Przygotowania do rozruchu Caddy 5 idą pełną parą. Jednym z kluczowych
zadań w tym roku, jakie realizuje w związku z nimi Dział Produkcji PPP-3 Montaż Poznań,
jest projekt zarówno budowy, jak i aranżacji powierzchni pod Profiraum.

W

szyscy doskonale wiemy, jakim wyzwaniem będzie dla nas budowa Caddy 5. Nowy
model różni się praktycznie w 100 proc. od swojego poprzednika. Ogrom zmian
technicznych wymusza na nas stworzenie miejsca, w którym pracownik będzie mógł
odbyć szkolenie mające na celu zaznajomienie go z nowym produktem.

Jedna wielka… wiadoma
Czym właściwie jest Profiraum? To miejsce, w którym będą przeprowadzane kursy zgodnie
z fundamentami systemu produkcyjnego VW, jak i kaskady Procesu Ciągłego Ulepszania
pod kątem nowych czynności wykonywanych podczas produkcji Caddy 5. Trening w Profiraum
jest szkoleniem następującym po instruktażu bazowym, jakim jest Grundfertigkeiten „GF”
i który z pewnością jest wszystkim znany z takich terminów jak 5S czy rodzaje marnotrawstw,
natomiast poprzedza naukę na docelowym stanowisku pracy.

Trening Profiraum odzwierciedla i wprowadza do pracy
na docelowym stanowisku, a także oswaja pracownika
z dokumentacją budowy auta.

Bardziej obszerny artykuł na temat Profiraumu pojawi się za miesiąc w „Głosie VWP”.
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C

o przed nami? Między innymi wsparcie wirtualne warsztatów 3P1 w procesie produkcyjnym dla nowych produktów – obecnie Caddy 5 i T6PA. Dzięki oprogramowaniu Connect2
uczestnicy warsztatów mają pełną wizualizację 3D części składowych oraz całych zespołów nowego produktu wraz z przestrzenią linii montażowej i ustawieniem nowych pojemników
i regałów z częściami. Kolejnym wyzwaniem jest tworzenie stanowisk produkcyjnych w wirtualnej
rzeczywistości (VR)3. Umożliwi to przyspieszenie cyklu szkoleń dla pracowników przy wdrażaniu
nowych produktów. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy pracownik będzie mógł zapoznać się
ze stanowiskiem oraz poszczególnymi etapami pracy jeszcze przed jego zbudowaniem/
oddaniem do użytkowania. W ramach projektu pilotażowego pierwsze takie stanowisko zostało
już stworzone. Jest to podmontaż belki Cockpitu T6 PA na Zakładzie nr 4. Pierwsi pracownicy
brali już udział w szkoleniach.
Moc możliwości
Aby móc w pełni wesprzeć warsztaty 3P, musieliśmy zbudować podstawy do wirtualnej rzeczywistości. W pierwszym etapie odwzorowaliśmy rzeczywisty stan linii montażowej Caddy 4 i T6
dla każdego z obszarów montażu w Planie Pracy (AP4). Polegało to na inwentaryzacji wyposażenia
linii montażowej wraz z pojemnikami i regałami oraz urządzeniami socjalnymi, takimi jak kuchnie,
stołówki itp., i naniesieniem tego wyposażenia do struktury Planu Pracy. Na tej podstawie
uzyskaliśmy rzeczywisty stan linii montażowej do pracy w wirtualnej rzeczywistości. Następnie

SŁOWNICZEK POJĘĆ
1

3P – Production Preperation Process, oznacza proces przygotowania produkcji.

2

Connect – oprogramowanie do weryfikacji procesu produkcyjnego w środowisku 3D.
Wirtualna rzeczywistość (VR) – obraz sztucznej rzeczywistości stworzony
przy wykorzystaniu technologii informatycznej.

3 

4

AP – Plan Pracy to system do mapowania opisów produktów i procesów produkcyjnych.
EMA (Editor Menschlicher Arbeit) – oprogramowanie 3D służące do planowania,
symulowania i wizualizacji przebiegów pracy.

5 

Unity – zintegrowane środowisko do tworzenia trójwymiarowych oraz dwuwymiarowych
materiałów interaktywnych lub gier komputerowych, takich jak wizualizacje czy animacje.

6 

połączyliśmy produkt T6PA i Caddy 5 z procesem produkcyjnym w programie Connect i przedstawiliśmy wyniki naszej pracy na warsztatach 3P dla Caddy 5 – poprzez okulary do VR można było
oglądać np. modele części samochodowych 3D oraz odzwierciedlenie linii montażowej. Kolejnym
etapem było zbudowanie wirtualnego stanowiska w programie EMA5 – jako wzór posłużył
Plan Pracy (AP).
Zawsze o dwa kroki z przodu
Symulacje pozwalają zobrazować, lepiej zrozumieć i zaplanować zależności czasowe między
pracownikami i interakcje człowiek – maszyna. Docelowo będziemy tworzyć stanowiska pracy
w wirtualnej rzeczywistości i wykorzystywać do tego oprogramowanie Unity6, które jest znane
przede wszystkich z tworzenia gier komputerowych. Na takich stanowiskach będzie można
szkolić nowych pracowników, aby nauczyli się kolejności przebiegu procesu oraz zapoznali się
z metodyką pracy. Rozwiązania stosowane przez nasz dział są nowatorskie. W koncernie
jesteśmy jednymi z pierwszych, którzy wykorzystują taką technologię. Nasi pracownicy
są wyszkolonymi ekspertami w tej dziedzinie. Dzięki naszemu zespołowi jako firma jesteśmy
w stanie osiągnąć lepsze wstępne planowanie procesów i powierzchni na obszarach montażowych.
Ponadto w wirtualnej wizualizacji procesu bardzo łatwo wykryć i wyeliminować błędy już na etapie
planowania procesu i produktu.

Wiedza w pigułce
Trening Profiraum odzwierciedla i wprowadza do pracy na docelowym stanowisku, a także
oswaja pracownika z dokumentacją budowy auta. W ramach Profiraum trenerzy organizujący
szkolenia będą w stanie odwzorować praktycznie każde stanowisko montażowe, przeprowadzić
zabudowę w realnym czasie taktu przy użyciu seryjnych narzędzi, jak i zaznajomić się z aspektami
ergonomii na miejscu pracy takimi jak roztaktowanie czynności na linii montażowej czy sposób
pobrania części z pojemnika. Na czas rozruchu C5 trenerami będą w dużej mierze pracownicy
Montażu.

Adam Filipionek, PPP-3

Jest wiele sposobów na ochronę swojej prywatności
oraz tajemnicy przedsiębiorstwa. Jednym z nich będzie
TransLatte.

Profiraum to ogrodzony obszar i znajduje się w hali 3.

GŁOS VWP

Artur Bogusławski, PP-1/3
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Czwarta edycja
wyjątkowej
przygody
Program „Szkoła Małego Inżyniera” już po raz kolejny
chce pokazać uczniom szkół podstawowych,
jak fascynująca może być nauka. Aby wygrać,
nie muszą rysować, śpiewać czy tańczyć – wystarczy
jedynie aktywność w głosowaniu. Warto wziąć w nim
udział, bo nasze podium ma aż 10 miejsc!

DO DZIEŁA!
Już dziś zgłoś szkołę swojego dziecka! Wystarczy wypełnić specjalny formularz,
który jest dostępny na stronie internetowej programu. Może to zrobić każda pełnoletnia
osoba związana z daną placówką edukacyjną – dyrektor, nauczyciele, rodzice uczniów,
pracownicy szkoły.

D

o udziału w programie zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe z całej Wielkopolski.
Mogą się zgłaszać od 1 października do 15 listopada za pośrednictwem strony
szkolamalegoinzyniera.pl. W tym roku nagrodzimy pierwsze 10 szkół, które w dwutygodniowym plebiscycie internetowym uzbierają największą liczbę głosów poparcia. Oznacza to,
że jak co roku o wygranej zadecyduje przede wszystkim zaangażowanie uczniów, nauczycieli,
rodziców i całej społeczności lokalnej. Informacje dodatkowe oraz szczegółowy regulamin
są dostępne na stronie programu.

WYJĄTKOWY ZESTAW NAGRÓD
Każdy z finalistów otrzymuje atrakcyjny pakiet:
• zestaw klocków Lego Mindstorm EV3 o wartości 6 tys. zł umożliwiający samodzielne
konstruowanie i programowanie robotów;

Daria Lipiecka, Komunikacja i Compliance, P/7

• całodniowy Festiwal Nauki dający dzieciakom wiele wrażeń i pozytywnych emocji;

NAJWAŻNIEJSZE DATY

• certyfikowane szkolenie dla dwóch nauczycieli ułatwiające im atrakcyjne prowadzenie
zajęć z robotyki z wykorzystaniem otrzymanych zestawów klocków Lego.

1 października – 15 listopada
Ogłoszenie zwycięzców: 7 grudnia
Głosowanie: 25 listopada – 6 grudnia
Zgłoszenia:

W drodze
po zdrowie

Mit dem Programm „das kleine Ingenieur“ soll den Grundschülern noch mal gezeigt werden, wie faszinierend
Lernen sein kann. Wir laden alle Grundschulen aus Wielkopolska zur Teilnahme ein, in diesem Jahr werden
wir 10 von ihnen auszeichnen. Zu gewinnen sind einzigartige Preise.

Ekologiczny i zdrowy tryb życia służy nie tylko nam, lecz także naszej planecie.
W wakacje postanowiliśmy o nią wspólnie zadbać w ramach wyzwania „Kręć kilometry”.
W rankingu firm zajęliśmy czwarte miejsce!

O
Z motyką na…
Obłaczkowo
Wystarczyło kilka godzin pracy, aby teren przy świetlicy
wiejskiej w Obłaczkowie zyskał nowy wymiar. Na tej
sąsiedzkiej przysłudze nie zamierzamy poprzestać.

W

pewne sobotnie przedpołudnie skrzyknęliśmy wszystkich chętnych w Zakładzie
Crafter i ramię w ramię z mieszkańcami Obłaczkowa zaczęliśmy działać. Chwyciliśmy
za łopaty, grabie oraz inne haczki, motyki i kopaczki. Łatwo nie było, ale efekty
możecie ocenić sami. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców to miejsce z dnia na dzień staje się
coraz przyjemniejsze. Cieszymy się, że i my mogliśmy przyczynić się do tych zmian. Z pewnością
wrócimy tu za rok, by wspólnie świętować kolejne dożynki.
Daria Lipiecka, Komunikacja i Compliance, P/7
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rganizatorem wyzwania jest Allegro. Akcja, która trwa w Polsce już od kilku lat, znana jest
przede wszystkim z rywalizacji miast oraz indywidualnych uczestników. W tym roku
dołączyły do nich firmy, w tym również nasza. Za pomocą aplikacji można było odnotować przejechany na rowerze dystans. Pracownicy sumowali przemierzone odległości, a każda
osoba, która zalogowała się na stronie przez specjalny link, dokładała swój udział do ogólnej,
firmowej puli.
Bezcenny zysk
Akcja „Kręć kilometry” ma na celu wspólną ochronę środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO2, promowanie aktywności fizycznej i rywalizację. Nagrodą główną w konkursie
był parking rowerowy wraz ze stacją napraw. Kilometry rosły na naszym koncie każdego dnia,
a przeciwnicy nie dawali o sobie zapomnieć. Jednak to nie materialna nagroda była najważniejsza. Przede wszystkim liczyły się zaangażowanie, chęć zmiany środowiska na lepsze i poprawa
własnego zdrowia.
Paulina Zastawa, Ochrona Zdrowia, PS- 3/1

JAZDA DLA ZDROWIA
Jazda na rowerze to mnóstwo zalet zdrowotnych:
• chroni przed miażdżycą,

• zwiększa pojemność płuc,

• powoduje wzrost wytrzymałości
mięśni,

• wspomaga pracę serca,
• polepsza samopoczucie,

• obniża poziom złego cholesterolu
i podwyższa poziom dobrego,

• zmniejsza napięcie i długotrwały stres.

WYKRĘCONE WYNIKI

BYŁO WARTO!
Chcemy podziękować wszystkim pracownikom, którzy wzięli udział w wyzwaniu.
To dzięki Wam Volkswagen zajął czwarte miejsce w rankingu firm. Dziękujemy każdemu
za zaangażowanie włożone w rywalizację i wytrwałe zbieranie kilometrów przez całe
wakacje. Cieszy nas, że akcja spotkała się z tak pozytywnym odbiorem, i mamy nadzieję
na jej powtórzenie w kolejnych latach.

Suma przejechanych kilometrów:
równika ziemskiego.

60 233,52, czyli 1,5 długości

2,2 t, czyli tyle, ile waży Caddy!
Spalone kalorie: 2 103 417, czyli tyle, ile ma 2700 hamburgerów.

Ograniczona ilość CO2:

Im Sommer haben wir uns entschieden, uns gemeinsam um unsere Gesundheit zu kümmern, im Rahmen der von Allegro organisierten Herausforderung „Turn the kilometers“. Im Ranking der Unternehmen belegten
wir den vierten Platz! Wir möchten uns bei allen für Ihr Engagement und Ihre Ausdauer bei der Kilometerleistung bedanken. Wir hoffen, dass wir die Aktion in den kommenden Jahren wiederholen werden.
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Szczęście?
Podaj dalej!

Pracownicy Volkswagen Poznań po raz pierwszy stanęli na starcie Poznań Business Run.
Przyświecały im jednak nie tylko biegowe cele. W tym wydarzeniu było bowiem więcej bohaterów.

B

ieg sztafetowy na poznańskiej Wartostradzie odbył się w niedzielę, 8 września. W wydarzeniu wzięło udział 37 drużyn z VWP, a łącznie było prawie 4000 biegaczy! Nie zabrakło też naszych kibiców – zarówno małych, jak i dużych, którzy dzielnie wspierali swoich
najbliższych. W przerwie od dopingowania najmłodsi wspólnie z rodzinami mogli się pobawić
w specjalnie dla nich przygotowanej strefie gier. – Bardzo dobra organizacja, szybka trasa
oraz zapaleni sportowcy sprawili, że pochmurna niedziela wypełniona była po brzegi
pozytywnymi emocjami – mówi Adam Bisiorek z VWP. – Świetna impreza! Do tego poczucie,
że rzeczywiście jesteśmy razem i mamy wspólny cel – dodaje Joanna Kmetko z VWP.

W tym roku pojawiła się myśl, by połączyć pasję z czymś
pożytecznym, stąd pomysł na wsparcie poznańskiej edycji
Business Run.
Połączenie idealne
W poprzednich latach organizowaliśmy podobne wydarzenie, ale na mniejszą skalę –
VWP Run. Brali w nim udział wyłącznie pracownicy i ich najbliżsi, a miejscem imprezy były
tereny naszych zakładów. Była to świetna okazja do przekraczania własnych granic, bicia
życiowych rekordów w zdrowej, ale i zaciętej rywalizacji, a także ekscytujące źródło rozrywki.
Poza tym zawsze była to też szansa na zadbanie o zdrowie i spędzenie czasu w gronie kolegów
z pracy i rodziny. W tym roku pojawiła się jednak myśl, by połączyć pasję z czymś pożytecznym, stąd pomysł na wsparcie poznańskiej edycji Business Run.

Jako międzynarodowy koncern jesteśmy coraz bardziej
świadomi odpowiedzialności społecznej i zdajemy sobie
sprawę z istniejących potrzeb.
Pomocy moc
Za każdym z naszych beneficjentów stoi inna historia i każda jest równie inspirująca. Pomimo
tylu przeciwności i ograniczeń, z którymi się zmagają, żaden z nich nie odpuszcza w codziennej
walce. Kiedy widzieliśmy ich podczas wydarzenia, czuliśmy radość, że możemy im pomóc
w powrocie do pełnosprawności. Byliśmy też dumni z tego, że jako firma zaangażowaliśmy
się w tę inicjatywę. To był nasz pierwszy, ale z pewnością nie ostatni raz. Dzięki udziałowi tylu
chętnych osób zebraliśmy prawie 300 tys. zł! Ta kwota zostanie rozdzielona według potrzeb –
na zakup endoprotez i codzienną rehabilitację – każdy z beneficjentów zmaga się bowiem
z różnego rodzaju niepełnosprawnością ruchową. Dziękujemy wszystkim, którzy swoją
obecnością przyczynili się do spełnienia marzeń!

Wspólna misja
Wydarzenie zainicjowała Fundacja Poland Business Run, która od 2012 r. swoją działalnością
wspiera osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi w różnych miastach Polski. W tym roku
po raz kolejny organizatorzy zawitali do Poznania. Po bliższym zapoznaniu się z misją i historią
fundacji postanowiliśmy ją wspomóc. – To była możliwość połączenia kilku ważnych wartości –
wzmacniania ducha zespołowości (psyche), zmotywowania się do dbałości o zdrowie (ciało)
i wsparcia tych, którzy tego potrzebują (serca). A wszystko napompowane uśmiechem
i endorfinami – mówi Ewa Golik z VWP. Jako międzynarodowy koncern jesteśmy coraz bardziej
świadomi odpowiedzialności społecznej i zdajemy sobie sprawę z istniejących potrzeb. Ideą
tegorocznego wydarzenia była pomoc pięciu osobom, w tym dwójce dzieci – siedmioletniej
Michalinie i dziesięcioletniemu Grzegorzowi – oraz trzem osobom dorosłym – Patrykowi,
Piotrowi oraz Grzegorzowi.

4000 biegaczy na starcie

Nie ma rzeczy niemożliwych, a każdą barierę można zmienić w wyzwanie.
Z takiego założenia wyszli ci, którzy w 2016 r. stworzyli Fundację Poland
Business Run. Na jej czele stanęła Agnieszka Pleti, która działa w niej do dziś.
Od Krakowa do Poznania:
2012 r. – Pierwsza edycja biegu – z inicjatywy firmy UBS, Radisson Blue Hotel Kraków
oraz Fundacji Jaśka Meli „Poza Horyzonty” biegacze pojawili się w Krakowie.
2013 r. – Oprócz Krakowa bieg odbywa się też w Katowicach i Poznaniu.
2014 r. – Do biegu, który zdobywa nagrodę MP Power Awards 2014 w kategorii CSR
w branży eventowej, przyłączają się Łódź i Warszawa.
2015 r. – Top CSR Initiative of the Year – taki tytuł zdobywa bieg, a jego uczestnicy
mają szansę wystartować również we Wrocławiu.
2016 r. – Rok powstania Fundacji Business Run. Bieg startuje w siedmiu miastach!

CO MÓWIĄ LICZBY?

5 beneficjentów

POMAGANIE (TEŻ NASZĄ) PASJĄ!

2017 r. – Do miast organizatorów dołącza Lublin, a bieg dostaje nagrodę Top Event
Roku 2017. Startuje też bieg w polskim kontyngencie wojskowym –
Kosovo Business Run.

37 drużyn z VWP

2018 r. – Czas na Rzeszów! Debiutuje też górska odsłona biegu – Janosik Business Run.

300 000 zebranych złotych
GŁOS VWP

2019 r. – Również VWP zaczyna tworzyć historię tej inicjatywy!

