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WYDANIE SPECJALNE

INFO – SERWIS

Oświadczenie Europejskiej i Światowej Rady Zakładowej
Koncernu Volkswagen
Członkowie Europejskiej i Światowej Rady Zakładowej Koncernu
Volkswagen są skonsternowani i głęboko dotknięci przebiegiem
działań wokół manipulacji emisji spalin w Volkswagen.
Jako przedstawiciele 600 000 pracowników w Koncernie Volkswagen
na całym świecie śledzimy wydarzenia ostatnich kilku tygodni z
poważną troską.
Poprzez manipulację emisjami spalin zostali oszukani klienci, opinia
publiczna, ale także 600 000 osób, które bezpośrednio pracują dla
Koncernu Volkswagen na całym świecie. To samo tyczy się wielu
tysięcy osób, które są pośrednio zależne od dobra tego
przedsiębiorstwa.
Grupa nieodpowiedzialnych menedżerów wyrządziła poprzez swoje
bezprawne działania poważne szkody nie tylko przedsiębiorstwu
Volkswagen, ale również jej załodze na całym świecie oraz zawiodła
dogłębnie zaufanie naszych klientów i partnerów na całym świecie.
Niezależnie od tego jak duży jest kręg zainteresowanych, ostatecznie
rozchodzi się, w porównaniu do 600 000 koleżanek i kolegów, którzy
codziennie dają z siebie wszystko, o małą mniejszość.
W trosce o naszych klientów oczekujemy szybkiego i bezwarunkowego wyjaśnienia przebiegu działań, jak również szybkiego i
odpowiedniego rozwiązania.
My wszyscy - nasi klienci, pracownicy Volkswagen i jego dostawcy,
ale również ich rodziny są ostatecznie ofiarami tych działań. Nie
pozwolimy, aby nasza pełna poświęcenia praca została poddana pod
wątpliwość i ostatecznie 600 000 pracowników Koncernu Volkswagen
zostało poddanych ogólnemu podejrzeniu.
Volkswagen oznacza technologicznie zaawansowane, wysokiej

W dniach 5 – 9 października 2015 r. w Wolfsburgu
odbywało się posiedzenie Światowej i Europejskiej
Rady Zakładowej Koncernu VW, które zgromadziło
przedstawicieli
koncernowych
związków
zawodowych z całego świata. Podczas posiedzenia
gremium przyjęło rezolucję, której treść publikujemy
poniżej. W ostatnim dniu posiedzenia miało miejsce
wręczenie nagród „Najlepszego Ucznia Zawodu
2015”. Z radością informujemy, że uhonorowany
został nasz Członek Związku – Maciej Szalaty.
6 października w zakładzie VW w Wolfsburgu miało
miejsce również Spotkanie z Załogą, którego główną
tematyką była aktualna sytuacja w Koncernie VW.
jakości i bezpieczne pojazdy.
Ludzie, którzy pracują dla Koncernu Volkswagen we
wszystkich częściach świata, ręczą za tą obietnicę
swoją codzienną pracą.
Jednoczy nas wszystkich wymóg, by spełnić
oczekiwania naszych klientów wobec naszych
produktów oraz to obdarzone zaufanie w nas.
Nasi klienci, opinia publiczna, ale również wszyscy
inni dotknięci przez to zdarzenie, mogą polegać na
tym, że pracownicy Volkswagen na całym świecie
dalej będą pracować na to z zaangażowaniem i
pasją.
Za tym stoimy wspólnie. Na całym świecie.
Jesteśmy Volkswagen. Jeden zespół. Jedna
rodzina.
Europejska i
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Uhonorowani uczniowie zawodu z Poznania i Hanoweru

Posiedzenie w Wolfsburgu: Europejska i Światowa Rada Zakładowa Koncernu VW przyjęła oświadczenie w sprawie afery spalinowej.
Kontakt: M. Kubska, tel. (61) 887 2094, e-mail: Marlena.Kubska@vw-poznan.pl

