
Volks wa gen Po znań jest obec ny na pol skim ryn ku od bli sko
20 lat. Fir ma po wsta ła w 1993 ro ku ja ko spół ka jo int ven tu re
mię dzy Volks wa ge nem AG i po znań skim Tar pa nem. W 1996 ro -
ku Volks wa gen Po znań zo stał spół ką cór ką kon cer nu Volks wa -
gen AG, a w 1997 ro ku czę ścią mar ki Volks wa gen Sa mo cho dy
Użyt ko we. Obec nie jest dru gą fa bry ką w kon cer nie, po tej
w Ha no we rze, pro du ku ją cą sa mo cho dy użyt ko we. W Volks wa -
gen Po znań pro du ko wa ne są miej skie sa mo cho dy do staw cze
Cad dy i Cad dy Ma xi, na po trze by ryn ków sa mo cho do wych
na ca łym świe cie. Po wsta ją tu rów nież nie któ re mo de le Trans -
por te ra T5, któ re go wer sje ze skrzy nią, z po je dyn czą i po dwój -
ną ka bi ną pro du ko wa ne są wy łącz nie w Po zna niu. Na te re nie
od lew ni pro du ku je się od le wy gło wic i ko lum ny kie row ni cy. 
W zakładzie pracuje ponad 6 500 osób.
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Za kład użyt ku je no wo cze sne li nie tech no lo gicz ne za -
pew nia ją ce pra cow ni kom wy so ki stan dard bez pie -
czeń stwa i kom fort pra cy. Wpro wa dzo no sys tem ter -
mo wen ty la cji, roz miesz czo nej rów no mier nie w oko li -
cy sta no wisk pra cy i sys tem od cią gów wen ty la cyj nych
sta no wi sko wych. Pro wa dzo ne są po mia ry czyn ni ków
śro do wi ska pra cy oraz prze glą dy ma szyn. Po za wy ma -
ga ną oce ną ry zy ka za wo do we go – do ko ny wa na jest
ana li za sta no wisk pra cy przy wy ko rzy sta niu tzw. ma -
try cy za gro żeń. Sta no wi ona ba zę da nych o wy stę pu -
ją cych na sta no wi skach za gro że niach cho ro bo wych,
czyn ni kach szko dli wych i uciąż li wych. Kla sy fi ku je sta -
no wi ska pra cy wg kry te riów zwią za nych z ob cią że -
niem ukła du mię śnio wo -szkie le to we go, mo no to nii
pra cy i czyn ni ków mie rzal nych. Po nad to wpro wa dzo -
no ogra ni cze nia pręd ko ści w ru chu we wnątrz za kła do -

wym do 6 km/h i na ze wnętrz nych dro gach ko mu ni -
ka cyj nych od 10 do 30 km/h. Dla pra cow ni ków za -
trud nio nych bez po śred nio przy pro duk cji or ga ni zo -
wa ne są co kwar tał kon kur sy bhp pod ha słem „Wie -
dza i Do świad cze nia = Pew ność i Bez pie czeń stwo”.
Pro wa dzo ny jest tzw. Ran king Mi strzów – oce na
punk to wa mi strzów w za kre sie bez pie czeń stwa pra -
cy. Za kład wpro wa dził do użyt ko wa nia pro gram kom -
pu te ro wy AP ERGO, słu żą cy do ocen sta no wisk pra cy
pod wzglę dem er go no mii. W za kła dzie funk cjo nu je
Kon cer no wy Sys tem Bez pie czeń stwa Pra cy (KAMS),
opie ra ją cy się na trzech fi la rach: 1. Kul tu ra bez pie -
czeń stwa, 2. Tech no lo gia, ma szy ny i urzą dze nia, 3.
Pra cow ni cy. Po nad to wdro żo no Sys tem Za rzą dza nia
Ochro ną Śro do wi ska (ISO 14001) i Sys tem Za rzą dza -
nia Ja ko ścią (ISO 9001).

Zakłady duże
Volks wa gen Po znań re ali zu je

Pro ces Cią głe go Ulep sza nia, in -
we stu jąc w no we roz wią za nia
tech no lo gicz ne, er go no micz ne,
sys te mo we i szko le nio wo -mo ty -
wa cyj ne. Pra cow ni cy, do staw cy
i fir my pra cu ją ce na te re nie
przed się bior stwa pod le ga ją cy -
klicz nym szko le niom bhp.  Świa -
do mość bez pie czeń stwa wzra sta,
a świad czy o tym ma le ją ca licz ba
wy pad ków przy pra cy. Obec nie
wdra ża my kon cer no wy sys tem
bez pie czeń stwa pra cy, któ ry
znacz nie roz sze rza stan dar dy
bhp. Je ste śmy też świa do mi
zmian de mo gra ficz nych, ja kie
stop nio wo za cho dzą. Chcąc
utrzy mać zdro wą i zmo ty wo wa ną
za ło gę, po wo ła li śmy in no wa cyj ny
pro jekt – Wy zwa nia De mo gra ficz -
ne. Sku pia my się na kształ to wa -
niu er go no micz nych sta no wisk
pra cy oraz two rze niu na rzę dzi
roz wo ju per so nal ne go, umoż li -
wia ją cych za trzy ma nie w przed -
się bior stwie naj więk sze go ka pi ta -
łu, ja ki nio są ze so bą na si pra -
cow ni cy – ich wie dzy i do świad -
cze nia. Pro mu je my wśród nich
na szą Stra te gię Zdro wot ną, któ ra
umoż li wia kom plek so we ba da -
nia, pro fi lak ty kę i ak tyw ność fi -
zycz ną. Pro gram Chec kup po -
zwa la pra cow ni kom ko rzy stać
z kon sul ta cji le kar skich I ba dań.
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