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Celem projektu SDA INFOPOINT jest pomoc uczestnikom projektu w przygotowaniu,
przeprowadzeniu i kontroli ich miedzynarodowych projektów kooperacyjnych w zakresie
informacji, konsultacji i partycypacji pracownikóww ramach linii budzetowej Komisji
Europejskiej 04.03.03.03.

MIEDZYNARODOWA UMOWA RAMOWA DLA PFLEIDERER S.A.
Pod nazwa PASOC od okolo roku prowadzona jest inicjatywa Europejskiej Rady Zakladowej
w celu wprowadzenia „Karty Socjalnej Pfleiderer S.A.“. Projekt ten finansowany jest dzieki
linii budzetowej Komisji Europejskiej 04.03.03.03, oraz wspierany przez Arbeit und Leben
Bielefeld jako podmiot projektu (prowadzacy projekt).
Punktem wyjscia Miedzynarodowej Umowy Ramowej byly daleko idace regulacje majace
zwiazek z zapewnieniem i dalszym rozwojem standardów dotyczacych kwestii socjalnych,
pracowniczych i zwiazanych z zatrudnieniem w koncernie. „Wyznaczylismy wyrazne kryteria
dla zobowiazania majacego zwiazek z kwestiami spolecznymi i zatrudnieniowymi, ale
równiez w stosunku do przyszlego rozwoju przedsiebiorstwa“ – wpowiedz przewodniczacego
Europejskiej Rady Zakladowej Franka Bergmanna – „udalo sie nam stworzyc równiez bardzo
wydajny system monitoringu do kontroli tych zobowiazan“. W obliczu gospodarczych
skutków kryzysu na przemysl materialów drzewnych umowa zawiera dalekosiezne regulacje
– m.in. jako priorytet - regularne zatrudnienie (zamiast pracy czasowej), ochrone
pracownicza, zdrowia i srodowiska lub przyszlosciowe ukierunkowanie przedsiebiorstwa
(„Dlugotrwaly rozwój przedsiebiorstwa jest zasadniczym priorytetem przed krótkotrwalymi
celami zysku kapitalowego“).
Specyfika tej inicjatywy: PASOC stawia na informacje, uczestnictwo i wspóldecydowanie.
Krajowe reprezentacje pracowników oraz zalogi zakladowe uczestniczyly aktywnie w
procesie dyskusyjnym. Regularne doniesienia Europejskiej Rady Zakladowej, pisemna
ankieta wsród zatrudnionych we wszystkich europejskich siedzibach, europejski Hearing
Pfleiderer oraz internetowa strona projektu PASOC sa elementami aktywnej dzialalnosci
informacyjnej i upubliczniajacej. Dzieki temu zostal osiagniety duzy stopien jesli chodzi o
uczestnictwo i przejrzystosc. Na rzecz zwiaków zawodowych (m.in. Przemyslowego Zwiazku
Zawodowego Metal, Miedzynarodowych Pracowników Przemyslu Budowlanego i
Drzewnego, Europejskiej Federacji Pracowników Przemyslu Drzewnego i Budowlanego) jest
tu realizowana „wzorowa praktyka“ w zwiazku z europejska usieciowiona polityka
reprezentacji interesów.
Miedzynarodowa Umowa Ramowa (PASOC) dla Pfleiderer S.A. zostanie oficjalnie
podpisana 30.11.2010 roku w siedzibie Przemyslowego Zwiazku Zawodowego Metal we
Frankfurcie.
Pozostale informacje na stronie: www.innopas.eu
Kontakt: Gisbert Brenneke (Arbeit und Leben Bielefeld): gb@aulbi.de
Frank Bergmann (Przewodniczacy Pfleiderer S.A. Europejskiej Rady Zakladowej):
Frank.Bergmann@pfleiderer.com

