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Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Jak informowaliśmy w ostatnim komunikacie, zgodnie z ustaleniami Zakłady w Poznaniu, Swarzędzu
i we Wrześni rozpoczną stopniowy rozruch od 27.04, natomiast w Odlewni ze względu na specyfikę
produkcji prace w niepełnym wymiarze wznowiono już 14.04. Zgodnie z porozumieniem zawartym
z OM NSZZ Solidarność 5 tygodni przerwy produkcyjnej jest dla pracowników Volkswagen Poznań
w 100% płatne. Ponadto, kolejne tygodnie pracy, w których wciąż część z Was będzie w domu, otrzyma
swoje wynagrodzenie. O tym jak będzie wyglądała praca w czasie rozruchu będziemy informowali
w tygodniu poprzedzającym pracę.
Najważniejsze jest dla nas Wasze zdrowie i bezpieczeństwo, dlatego do wznowienia produkcji
przygotowywaliśmy się przez ostatnie tygodnie opracowując środki zaradcze, które w możliwie
najbezpieczniejszy sposób pozwolą na Wasz powrót do pracy. W związku z tym, m.in:
• każdy z Was otrzyma maseczki ochronne oraz rękawiczki jednorazowe;
• tempo pracy linii będzie dostosowane do nowych warunków pracy
• wyłączone zostaną dotykowe czytniki rejestrujące czas pracy ERCP;
• we wszystkich obszarach obowiązują zarządzenia dot. minimalnych odstępów
Epidemia koronawirusa spowodowała zastój na światowych rynkach i groźbę recesji. W konsekwencji
podjęliśmy decyzję o przyspieszeniu redukcji zatrudnienia związanych z automatyzacją zakładów.
Skutkuje to przyspieszonym wypowiedzeniem umów z pracownikami agencji pracy tymczasowej.
Jednocześnie zdecydowaliśmy, że pracownicy Ci dodatkowo otrzymają dodatek w wysokości 50%
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego.
Przed nami wciąż najważniejsze wyzwanie na ten rok, rozpoczęcie produkcji Caddy 5 – nad którym wielu
z Was pracuje od miesięcy. Z tak trudną sytuacją nie mierzył się jeszcze żaden z nas. Dziś jak nigdy
wcześniej, stwierdzenie iż jesteśmy jedną wielką ZAŁOGĄ, nabrało zupełnie nowego znaczenia –
jesteśmy głęboko przekonani, że tylko w duchu współodpowiedzialności uda nam się przezwyciężyć tą
sytuację.
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