
 

 

 

INFORMACJA SPÓŁKI KORPORACJA KGL S.A. – BIEŻĄCA SYTUACJA PRODUKCYJNO – HANDLOWA 

31.03.2020 
 

 

Drodzy Klienci – Szanowni Partnerzy Biznesowi, 

 

 w niniejszym piśmie przekazujemy najistotniejsze informacje dotyczące bieżącej działalności spółki, ze 

szczególnym uwzględnieniem obszaru produkcji i handlu. Zależy nam na rzetelnym informowaniu naszych Partnerów o 

wpływie obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa na prowadzoną przez nas działalność. 

 

1. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, spółka kontynuuje działalność produkcyjną w obu zakładach, aby spełnić 

swoje zobowiązania wobec Klientów, Partnerów i Pracowników.  

 

2. Spółka na bieżąco monitoruje sytuację prawną oraz rozwiązania praktyczne stosowane w Polsce i na świecie, 

których celem jest zapobieganie rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem w miejscach pracy i zakładach 

produkcyjnych. Powołaliśmy Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz wdrożyliśmy szereg Procedur i zarządzeń 

wewnętrznych, których celem jest zachowanie zdrowia Pracowników i ciągłości produkcji. 

 

3. Dynamicznie zmieniająca się sytuacja oraz tempo rozprzestrzeniania się koronawirusa, nie pozostaje jednak bez 

wpływu na wydajność naszej pracy. Monitorując na bieżąco sytuację, stwierdzamy, że ryzyko opóźnień w 

dotrzymaniu wcześniej umówionych terminów odbioru zamówień, może wzrosnąć. 

 

4. Na wydajność naszej pracy oraz czas dostarczania zamówień oddziałuje szereg ogólnopaństwowych obostrzeń  i 

czynników wewnętrznych, w tym: 

 

a. Ograniczenia w przemieszczaniu się pracowników pomiędzy zakładami pracy spółki; 

b. Zredukowana ilości godzin produkcyjnych, celem wykonania dezynfekcji po zakończeniu każdej zmiany; 

c. Ograniczona dostępność naszych Pracowników, w tym: zwolnienia na opiekę nad dziećmi, obowiązkowa 

kwarantanna oraz kwarantanna zarządzana przez pracodawcę, zgodnie z przepisami wewnętrznymi;  

d. Ograniczenie prac zespołowych i związane z tym wydłużenie realizacji zadań. 

 

5. Pomimo panującej sytuacji nasze podejście do bezpieczeństwa oraz jakości nie zmieniło się, jednak obiektywne 

ograniczenia mają wpływ na realizację planów produkcyjnych, stąd przewidujemy wystąpienie przejściowych 

ograniczeń w elastyczności produkcji i przyjmowaniu zamówień. 

 

 

Prosimy o wyrozumiałość oraz o pozostanie w kontakcie z reprezentantem naszej firmy, aby stale monitorować 

realizację zleceń. Wierzymy, że podejmowane przez nas działania będą skutkowały zachowaniem ciągłości 

produkcji, czyli realizacji Państwa zamówień. 
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