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Drogie Koleżanki i Koledzy, 
 
pierwsze posiedzenie Europejskiej Rady Zakładowej w 2010 roku mamy już za sobą. Dyskutowano na 
nim wiele tematów, które chcieliśmy Wam pokrótce przedstawić: 
 
Aktualna sytuacja w europejskiej części koncernu Pfleiderer: 

- Nadprodukcja w branży nadal nie została zlikwidowana, a ceny drewna rosną. Stosowanie 
surowca drzewnego do wytwarzania „biologicznej“ energii jest najważniejszym czynnikiem 
powodującym wzrost cen i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla przemysłu drzewnego i tym 
samym naszych miejsc pracy. 

- Zarówno modele wynagrodzenia oparte na bazie wyników finansowych, jak i bardzo skromne 
rezultaty układów zbiorowych pracy zwiększają obciążenia dla pracowników w Europie przy i 
tak napiętej sytuacji personalnej w zakładach. 

- Brak perspektyw potęguje ryzyko fluktuacji, a korzystanie z form pracy tymczasowej łączy się 
z koniecznością zwiększenia nakładów na przyuczenie, zmniejszoną stabilnością procesów 
oraz ze wzrostem niepokojów wśród załóg.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z serdecznymi pozdrowieniami  
 
Frank Bergmann 
Przewodniczący ERZ Koncernu Pfleiderer 
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Czerwiec 2010

Wizyta w firmie Silekol - producenta żywic klejowych:  
W ramach posiedzenia ERZ jej członkowie odwiedzili polskie
zakłady producenta żywic - firmę Silekol w Kędzierzynie-
Koźle. Dyrektor zakładu p. Zowade osobiście oprowadził
gości po terenie zakładu, który obecnie dostarcza żywice do
wielu lokalizacji firmy Pfleiderer. Pracownicy centrum
sterowania i laboratorium zaprezentowali know-how, który
kryje się za murami niepozornie wyglądającego z zewnątrz
budynku fabrycznego. W kompetentny sposób objaśnili
członkom ERZ m.in. metody kontroli, procesy produkcyjne
oraz pracę systemów sterujących. Dziękujemy kolegom z
Silekolu za serdeczne powitanie i wiele interesujących
wrażeń z pobytu w ich zakładzie. 
 
PASOC – spotkanie w ramach projektu w Berlinie: 
W dniach 15-17 czerwca odbędzie się w Berlinie europejska
konferencja pracowników, w ramach której przedstawiciele
pracowników dyskutować będą wypracowany projekt
porozumienia socjalnego. Nasz prezes zarządu p. Overdiek
weźmie udział w części konferencji i w dyskusji. 
Wszyscy* zatrudnieni w koncernie Pfleiderer mogą zapoznać 
się z bogatymi materiałami informacyjnymi pod adresem: 
http://pasoc.innopas.eu/  * Nie potrzebujecie aktywacji dostępu 
do internetu  
 

 
Członkowie Europejskiej Rady Zakładowej 
podczas wizyty w firmie Silekol 

Sprawy personalne: 
 
Peter Andersson będzie 
reprezentować „białe kołnierzyki“  
(pracowników umysłowych) w Pergo, jako
członek ERZ o statusie gościa. Peter jest
pracownikiem działu IT w lokalizacji w
Trelleborgu. Witamy serdecznie Petera w
gronie ERZ i cieszymy się na myśl o naszej
współpracy. 

http://pasoc.innopas.eu

Ogłoszenie do 30.07.2010

 


