Wrzesień 2009

EUROpejska Rada Zakładowa
Koncernu Pfleiderer
PASOC – Projekt ERZ rozpoczyna się
JeŜeli skrót PASOC kojarzy się komuś z Was z ruchem socjalistycznym w Grecji, to jest on w błędzie.
PASOC jest nazwą projektu Europejskiej Rady Zakładowej oraz IG Metall i ma na celu wypracowanie
wspólnych standardów socjalnych dla wszystkich zatrudnionych w europejskich zakładach koncernu
Pfleiderer.
W wielu europejskich koncernach funkcjonują obecnie dobrowolne porozumienia dotyczące norm
pracy (ILO), praw pracowniczych (informacji i konsultacji), norm etycznych (dyrektywy). Aktualnie
popularnym pojęciem jest CSR - corporate social responsibility, za którym kryje się społeczna
odpowiedzialność biznesu, będąca nierzadko elementem publicznego wizerunku znanych koncernów
(Faber-Castell, Adidas, Deutsche Telekom).
Co to konkretnie oznacza:
My (ERZ i związki zawodowe) chcemy wspólnie z kierownictwem koncernu Pfleiderer AG wypracować
„agendę socjalną”, która w przyszłości gwarantowałaby i polepszała bezpieczeństwo socjalne
zatrudnionych w Europie pracowników koncernu. Zasadniczy nacisk kładziony będzie na uczciwe
zrównowaŜenie interesów partnerów w ramach dialogu społecznego. Głównymi poruszanymi
tematami będą między innymi bezpieczeństwo i higiena pracy, normy etyczne i normy postępowania,
czas pracy oraz modele wynagrodzeń.
Kto bierze udział:

Mit Unterstützung der Europäischen Kommission
Supported by the European Commission

- IG-Metall (Niemcy)
- Europejska Rada Zakładowa Pfleiderer AG
Realizator projektu & partner
- ZZ “Budowlani“ (zw. zawodowy z Polski)
wspierający
VS/2009/0234
- NSZZ „Solidarność“ (zw. zawodowy z Polski)
- Skogs-och Träfacket (zw. zawodowy ze Szwecji)
- Europejska Federacja Pracowników Budownictwa i Przemysłu Drzewnego – EFBWW (EFBH,
Bruksela)
- zakładowi przedstawiciele pracowników z 15 europejskich lokalizacji koncernu Pfleiderer
- Pfleiderer AG (z siedzibą w Neumarkt, Niemcy)
Kiedy zaczynamy:
Pierwsze spotkanie robocze odbędzie się we Wrocławiu
w dniach 19.-21.10.2009 i ma na celu przygotowanie
konkretnego planu pracy w ramach całego projektu.
Będziemy Was informować na bieŜąco o postępach
naszej pracy i jej wynikach.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Frank Bergmann
Przewodniczący ERZ Koncernu Pfleiderer
Dane kontaktowe ERZ:

PoŜegnanie
My, członkowie Europejskiej Rady
Zakładowej z głębokim Ŝalem Ŝegnamy
naszego
kolegę
Ryszarda
Ostrowskiego. Ryszard był jednym z
członków-załoŜycieli ERZ i miał wielki
udział w wypracowaniu porozumienia o
ERZ.
Ryszard, nigdy Cię nie zapomnimy!
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