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INFORMACJE  

 W poprzednim numerze Newslettera informowaliśmy 

o tym,  że związki zawodowe funkcjonujące na terenie Kopalni 

Bełchatów, Elektrowni Bełchatów oraz spółek nadzorowanych 

zorganizują Pikietę ws. Odkrywki Złoczew. Taka Pikieta została 

przeprowadzona w dn. 10.07 pod budynkiem Centrali PGE 

GiEK S.A. w Bełchatowie. Zarówno termin jak i ograniczenia 

związane z epidemią nie były zbyt komfortowe, ale cel jakim 

było nagłośnienie problematyki związanej z  inwestycją w nową 

odkrywkę został zrealizowany. Dziękujemy osobom, które 

poświęciły swój prywaty czas, żeby pomóc w organizacji 

Pikiety. 

 Porozumienia płacowe w Centrali oraz Oddziale KWB 

Bełchatów są jak co roku tematem bardzo istotnym dla 

pracowników. Zapewne sytuacja związana z epidemią nie 

pomaga w uzgodnieniach i sfinalizowaniu rozmów, ale ciężko 

przecież uzasadniać, że epidemia w  sposób zasadniczy zakłóca 

procesy wydobycia i wytwarzania w  Spółce. Rozmowy w KWB 

są prowadzone w dobrej atmosferze, na razie strony dążą do 

porozumienia odnośnie wskaźnika wzrostu PMW (przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia) na 2020r. Rozpoczynamy 

również cykl negocjacji w Centrali Spółki. Należy mieć ostrożną 

nadzieję, że szybko dojdziemy do porozumienia 

z Pracodawcami, którzy zapewne rozumieją jak istotny wkład 

pracownicy Centrali i Oddziałów wnoszą w  strategiczną 

funkcję zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski 

w tym trudnym dla całej gospodarki okresie.   

  W tym roku wyjątkowo Strona Społeczna wraz 

z Pracodawcą w KWB uzgodniła nowe rozwiązanie dotyczące 

dofinansowanie do wypoczynku letniego ze środków ZFŚS. 

Zgodnie z Informacją Pracodawcy z 06.07 b.r., skierowaną do 

pracowników, wiemy że możemy ubiegać o  dofinansowanie do 

wypoczynku pracowniczego na tzw. 5-dniówki poza obiektami 

Elbest Hotels (według uzgodnionych zasad). Pomimo 

nieuchronnego nadejścia jesieni, zachęcamy do wykorzystania 

tej możliwości ponieważ zasady te obowiązują do końca roku 

i  niekoniecznie zostanie wydłużone ich obowiązywanie.  

 Szanowni Państwo, wiemy że w ostatnich miesiącach 

sytuacja gospodarcza nie jest łatwa również dla sektora 

w  którym funkcjonujemy. Jest wielka potrzeba racjonalnego 

gospodarowania wszelkimi kosztami oraz rezerwami. Nie bez 

znaczenia w tym aspekcie jest planowe wykorzystywanie 

urlopów wypoczynkowych. Zwracamy się do Naszych Członków 

o to, aby zrealizować urlop zarówno zaległy jak i  tegoroczny 

w  przysługującym wymiarze. Takie podejście pracowników 

będzie również istotnym argumentem dla organizacji 

związkowych w toczących się negocjacjach dot. wzrostu płac. 

SZANOWNI KADROWICZE 

  Wakacje minęły i choć obawa związana 

z  Koronawirusem była i jest, to mam nadzieję, 

że wszyscy mogliśmy się choć trochę pocieszyć 

zasłużonym urlopem. 

  Jak na razie możemy sobie cicho pogratulować 

ponieważ pomimo odnotowywanych codziennie 

znacznych ilości zarażeń w kraju, to w Kopalni 

nie mamy do czynienia ze zjawiskami 

zagrażającymi ciągłości funkcjonowania. Oby 

tak dalej, ale nadal musimy być bardzo ostrożni, 

szczególnie teraz, kiedy dzieci wrócą do szkół.   

   Jak zapewne większość z Państwa wie, 

nastąpiła „rekonstrukcja” Prezydium Zarządu 

Związku. Kolega Wiktor Karnawalski złożył 

rezygnację z funkcji Sekretarza i tym samym 

z   oddelegowania do pracy w Związku. Zarząd 

podjął uchwałę o uzupełnieniu składu 

Prezydium i wybrał nowego Sekretarza. Nic 

więcej w tym miejscu nie powiem ponieważ 

zrobimy sobie mały konkurs. Wiktorowi 

serdecznie dziękujemy za wieloletnią 

działalność na rzecz Naszej Organizacji 

i  życzymy powodzenia w pracy na nowym 

stanowisku.  

  Życzę Wszystkim Członkom KADRY dużo 

zdrowia i spokoju w pracy.  

Adam Uznański 

 

 

 

 



 

KOMUNIKAT 

 

Koleżanki i Koledzy, Zarząd Związku podjął decyzję, że w 2020r. nie odbędzie 

się jesienne „Ognisko KADRY”. Zdajemy sobie sprawę, że Nasze ognisko stało się już 

tradycją jednak jako osoby kierownictwa i dozoru ruchu, a  także pracownicy wielu 

odpowiedzialnych komórek wsparcia i administracji, nie możemy doprowadzić do 

narażenia na zakłócenie funkcjonowania Spółki i Kopalni. Zadośćuczynienie tej straty 

nastąpi miejmy nadzieję w niedalekiej przyszłości. 

JUBILEUSZ 

Szanowni Członkowie ZZ KADRA KWB Bełchatów z Centrali Spółki. Składamy  

serdeczne życzenia w związku z Jubileuszem 10 Rocznicy Funkcjonowania Spółki PGE 

GiEK S.A.  

Niech praca w Centrali przynosi satysfakcję i godne wynagrodzenie, niech 

dopisuje zdrowie i dobre samopoczucie a Pani Prezes, cały Zarząd oraz bezpośredni 

Przełożeni częściej stosują metodę „marchewki” a nie „bata” przy mobilizowaniu do 

wytężonej pracy.   

CYTAT NEWSLETTERA  

 

„Człowieka można przemocą ugiąć ale nie można go zniewolić” 
Ks. Jerzy Popiełuszko – Patron „SOLIDARNOŚCI” 

 
Z życzeniami samych sukcesów w obronie praw pracowniczych dla zawsze życzliwej naszemu Związkowi  

MK NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów,  
w związku z obchodami 40 rocznicy powstania NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”. 

 

KADROWY QUIZ  

Pytanie konkursowe:  

Kto aktualnie pełni funkcję Sekretarza KADRY? Ale żeby nie było tak łatwo, to pytanie 

dodatkowe: Z jakiej komórki organizacyjnej nowo wybrany Sekretarz został 

oddelegowany do pracy w Związku?  

Odpowiedzi na te dwa pytania należy przesyłać pocztą elektroniczną na nasz adres do dnia 

07.09.2020r. do godz. 15.00. Nowy Sekretarz oczywiście przewidział sympatyczne nagrody dla 

pierwszych trzech osób, które prześlą prawidłowe odpowiedzi.  

(Członkowie Zarządu Związku nie biorą udziału w konkursie) 

 

 

ZZ KADRA KWB BEŁCHATÓW 

Rogowiec, ul. Św. Barbary 3 

97-400 Bełchatów 

Skr. Poczt. 100 

44 737 44 00; bud. „Pentagon” pok. 107 
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