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# Komunikacja
List do Załogi- dotyczy pracowników Volkswagen Poznań
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy,
Dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, a także biorąc pod uwagę napiętą
sytuację związaną ze zmniejszonym zapotrzebowaniem rynku, w uzgodnieniu z
Zarządem Marki Volkswagen Samochody Dostawcze, Grupą Volkswagen Komponenty
oraz w porozumieniu ze Związkiem Zawodowym OM NSZZ Solidarność podjęliśmy
decyzję o wydłużeniu okresu wstrzymania produkcji o kolejny tydzień. W związku z
tym dla zakładów w Poznaniu, Swarzędzu oraz Wrześni, przerwa produkcyjna
zakończy się po 5 tygodniach i od 27 kwietnia 2020 stopniowo zaczniemy uruchamiać
produkcję. W Odlewni, ze względu na specyfikę produkcji stopniowy rozruch rozpoczął
się od 14.04.2020.
Dokładamy wszelkich starań, aby miejsca pracy do których Państwo wrócicie, były
bezpieczne. Aktualnie mamy opracowane i przygotowane do wdrożenia 50 środków
zaradczych, tak abyśmy mogli zapewnić bezpieczny rozruch zarówno w obszarze
produkcyjnym, jak i administracyjnym. Codziennie przekazujemy i będziemy
przekazywać szczegóły każdego z wypracowanych rozwiązań przez Aplikację. Już dziś
dziękujemy za wszystkie uwagi, pytania i komentarze, które Państwo zostawiacie –
dokładamy wszelkich starań, aby na bieżąco na nie odpowiadać.
Zgodnie z ustaleniami w sprawie czasu pracy nr 2 z 2.04.2020, nieobecność w
tygodniu 17 (20-26.04.2020) należy pokryć korzystając z następujących rozwiązań, w
następującej kolejności:
• Zaległy urlop wypoczynkowy
• Przestój (usprawiedliwiona nieobecność płatna)
O szczegółach związanych z rozpoczęciem produkcji będziemy Państwa informować
na bieżąco, korzystając z Aplikacji VWP oraz komunikatów na naszej stronie
www.volkswagen-poznan.pl/komunikaty-specjalne .
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# Personel
Rejestracja nieobecności
Drodzy Pracownicy,
W związku z komunikatem o uruchomieniu produkcji w Z1/4, Z2 oraz Z3 wszystkie
nieobecności w miesiącu kwietniu zostaną wprowadzone do systemu przez Waszych
Doradców Personalnych. Dotyczy to pracowników, którzy nie będą mieli technicznej
możliwości zarejestrowania swojej nieobecności.
Wszyscy Doradcy Personalni będą dostępni telefonicznie i mailowo w dniach 17. i
20.04. i będą wprowadzać nieobecności zgodnie z ustaleniami, które były już
wcześniej komunikowane, tj.
• tydzień 15- urlop zaległy i/lub nieobecność płatna usprawiedliwiona
• tydzień 16- urlop zaległy/ urlop bieżący lub inne nieobecności wynikające ze
świadczeń rodzicielskich
• tydzień 17- urlop zaległy i/lub nieobecność płatna usprawiedliwiona
Jeśli w tygodniu 16 pracownik chciałby skorzystać z nieobecności związanej z
uprawnieniami rodzicielskimi:
• opieka przysługująca z tytułu zamknięcia placówek edukacyjnych,
• 2 dni opieki nad zdrowym dzieckiem,
• urlop ojcowski,
musi skontaktować się mailowo ze swoim doradcą personalnym w dniach 17. lub
20.04.
Lista doradców personalnych wraz z ich danymi kontaktowymi znajduje się poniżej
oraz w Aplikacji VWP.
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# Personel
Dyżury doradców personalnych w tygodniu 16 i 17
W dniu 17.04 i 20.04.2020 prosimy o kontakt ze swoim Doradcą Personalnym,
ponieważ wszyscy będą w tych dniach pełnić dyżury!

Zielony kolor oznacza dyżur doradcy w danym dniu

