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Drogie KoleŜanki i Koledzy,
po upływie pierwszej kadencji ERZ koncernu Pfleiderer ukonstytuowała się ponownie podczas
swojego posiedzenia w dniach 7-8.9.2011 we Frankfurcie. Przedmiotem dyskusji były między innymi
następujące tematy:
Aktualne tematy i sytuacja w europejskiej części koncernu Pfleiderer:
-

Obawy przed zamknięciem lub przeniesieniem produkcji szwedzkiego Pergo – Prezes
Zarządu opowiada się za zachowaniem w przyszłości lokalizacji w Trelleborgu / Perstorp;
3 zakłady w Niemczech zostały zamknięte; ponad 300 osób tam zatrudnionych straciło
wskutek tego na przełomie lat 2010/2011 swoje miejsca pracy;
Informowanie przedstawicieli pracowniczych o kwestiach strategicznych i gospodarczych nie
we wszystkich krajach europejskich przebiega w sposób zadowalający;
Atrakcyjność miejsc pracy w europejskich lokalizacjach koncernu Pfleiderer musi wzrosnąć:
Godzenie Ŝycia zawodowego i rodziny, świadczenie pracy adekwatnej do wieku, świadczenia
płacowe i rentowe oraz szanse rozwoju zawodowego muszą się znacznie polepszyć, aby
moŜna było pozyskać młodych fachowców oraz utrzymać wydajność dotychczasowych
pracowników.

Przewodniczący ERZ ponownie wybrany, nowy skład Prezydium:
Po zakończeniu pierwszej, czteroletniej kadencji ERZ naleŜało dokonać powtórnych wyborów
przewodniczącego ERZ koncernu Pfleiderer, jego zastępcy oraz trzeciego członka Prezydium.
Frank
Bergmann
został
ponownie
wybrany
przewodniczącym ERZ. Funkcję wiceprzewodniczącego
będzie piastował od tej pory Christer Jönsson ze Szwecji, a
na trzeciego członka Prezydium ERZ wybrany został
Hubert Panczyk z Niemiec.

Projekt ERZ koncernu Pfleiderer „PASOC³“ został złoŜony:

od lewej: Christer Jönsson, Frank Bergmann, Hubert Panczyk

ChociaŜ współpraca przedstawicieli pracowników w ramach projektu poświęconego Karcie Socjalnej
koncernu Pfleiderer, w skrócie PASOC, została zwieńczona sukcesem, to polepszenie warunków
zatrudnienia w koncernie Pfleiderer na całym świecie w oparciu o tę dobrą podstawę wymagać będzie
jeszcze duŜo zaangaŜowania i pracy.
Szczególnie współpraca i wymiana informacji między pracownikami z całego świata są niezbędne dla
udanego wdroŜenia postanowień Karty Socjalnej. Z tego względu ERZ pragnie zainicjować kolejny
projekt, w którym udział wezmą takŜe inne przedsiębiorstwa z branŜy drzewnej i zaprezentują swoje
doświadczenia z porozumieniami socjalnymi. Partnerami tego projektu zostaną prawdopodobnie
producent mebli Wilkhahn oraz producenci artykułów piśmienniczych Schwan-Stabilo i Faber-Castell.
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