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Drogie Kolezanki i Koledzy, 
 
drugie posiedzenie Europejskiej Rady Zakladowej w 2010 roku mamy juz za soba. Dyskutowano na 
nim wiele tematów, z których najwazniejsze chcielismy Wam pokrótce przedstawic. 
 
Aktualne tematy i sytuacja w europejskiej czesci koncernu Pfleiderer: 
 

- Redukcja personelu, plany zamkniec zakladów oraz pogloski o sprzedazy stanowia 
obciazenie w codziennej pracy we wszystkich europejskich lokalizacjach. Zalogi nie wiedza, 
jaka czeka je przyszlosc ze wzgledu na wysokie zadluzenie i nieprzewidywalny rozwój sytuacji 
na rynku.  

- Nasz najwazniejszy surowiec - „drewno“ stale drozeje w calej Europie! Akcje przeciwko ulgom 
podatkowym i zwiekszeniu spalania drewna w cieplowniach opalanych biomasa oraz w 
piecach na pelety drzewne sa koniecznie potrzebne. Od tego zaleza nasze miejsca pracy! 

- Struktura wiekowa  i grozba braku fachowców pilnie wymagaja znalezienia nowych rozwiazan 
w dziedzinie zarzadzania personelem. Praca w niepelnym wymiarze czasu pracy dla osób w 
wieku przedemerytalnym, szkolenia i podwyzszanie kwalifikacji, stworzenie perspektyw 
zawodowych oraz programy zdrowotne sa jedynie kilkoma elementami, które szybko musza 
zostac opracowane lub na nowo zorganizowane. 
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Ogloszenie do 30.01.2011 

Grudzien  2010 

Porozumienie PASOC zostalo podpisane: 
 
30.11.2010 we Frankfurcie doszlo do uroczystego podpisania 
porozumienia - karty spolecznej przez przedstawicieli 
Pfleiderer AG, IG Metall oraz Przewodniczacego Europejskiej 
Rady Zakladowej. Porozumienie gwarantuje okolo 5500 
zatrudnionym na calym swiecie pracownikom Pfleiderera 
minimalne standardy spoleczne, w tym takze prawo do 
dzialalnosci w zwiazkach zawodowych, prawo do pracy w 
zdrowym srodowisku oraz odpowiednie wynagrodzenie. 
Zarówno w dziedzinie ochrony srodowiska, jak i w 
podstawowych kwestiach dotyczacych inwestycji Pfleiderer 
przyznaje pierwszenstwo zrównowazonemu rozwojowi przed 
celami osiagania krótkoterminowych zysków. 
 

 
(od lewej) Frank Bergmann (ERZ), Hans Overdiek  
(Pfleiderer AG) i Wolfgang Rhode (IGM) podczas 
podpisywania porozumienia PASOC 

http://pasoc.innopas.eu
/ 

Europejska Rada Zakladowa uznaje podpisanie porozumienia PASOC za duzy sukces. „Ksztaltujemy tu 
spoleczny profil naszego przedsiebiorstwa i wyraznie wybijamy sie sposród istniejacych porozumien 
spolecznych. Mimo iz aktualne dyskusje i zamkniecia zakladów stanowia dla nas ekstremalne 
obciazenie, to PASOC jest dla nas waznym krokiem w przyszlosc. Dziekuje wszystkim za ich 
zaangazowanie.” (wypowiedz Franka Bergmanna podczas podpisywania porozumienia) 
 
Obecnie trwaja rozmowy, czy i w jakich ramach ten udany projekt ERZ bedzie kontynuowany. 
Wdrazanie PASOC rozpocznie sie w przyszlym roku.  
Wszyscy* zatrudnieni w koncernie Pfleiderer moga zapoznac sie z bogatymi materialami informacyjnymi 
pod adresem: http://pasoc.innopas.eu/  * Nie potrzebujecie aktywacji dostepu do internetu. 
 


