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INFORMACJE  

 Część organizacji związkowych funkcjonujących  

w Oddziale KWB Bełchatów podpisało Porozumienie Płacowe 

na 2020r. Porozumienie to jest kompromisem pomiędzy 

oczekiwaniami a  możliwościami. Należy jednak z satysfakcją 

stwierdzić, że udało się je tak ukształtować, że każdy z Nas 

powinien w  najbliższym czasie odczuć jego skutki. Szczegóły są 
już ogólnie znane, jeżeli ktoś z Członków KADRY chciałby 

zasięgnąć w tej sprawie informacji to poinformujemy 

telefonicznie. 

 Trwają negocjacje płacowe w Centrali Spółki, w dniu 

02.12.2020r. odbyło się kolejne już spotkanie, strony 

przedstawiły swoje oczekiwania i nastąpiło pewne zbliżenie 

stanowisk. Uzasadnione oczekiwania Strony Społecznej są 

jednak większe niż propozycja Pracodawcy. Należy jednak 

zaznaczyć, że Zarząd Spółki zabezpieczył fundusze na realizację 

założonego poziomu wzrostu płac i jest zapewnienie, że 

założenie to będzie zrealizowane pomimo trwających 

negocjacji. Uważamy, że jest to bardzo dobre podejście, które 

wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Pracowników i nie koliduje 

z  trwającymi uzgodnieniami.   

  Organizacje związkowe w Kopalni Bełchatów 

uzgodniły również podział niewykorzystanych środków  

z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Środki te nie 

zostały zrealizowane w pozycjach związanych z wypoczynkiem 

dzieci i  młodzieży oraz wypoczynkiem pracowniczym. 
Wygospodarowana w ten sposób pula pieniędzy została 

przesunięta na dodatkowe świadczenie dla wszystkich 

pracowników (wg. uzgodnionych ze związkami zawodowymi 

zasad).  

 Szanowni Państwo, wiemy że w GK PGE w miesiącu 

listopadzie zostało przeprowadzone Referendum Strajkowe. 

Dziękujemy wszystkim Pracownikom Kopalni, że także  

w naszej lokalizacji Referendum jest prawomocne – frekwencja 

ponad 50% z czego ponad 98 % oddanych głosów za podjęciem 

akcji strajkowej w przypadku nie spełnienia żądań w sporze  

zbiorowym. To bardzo ważne, że mamy państwa upoważnienie 

i  wsparcie, wiemy, że większość z Was niepokoi przyszłość 

i  działania, które obserwujemy. Mandat jaki od Państwa  

uzyskaliśmy z  konsekwencją zostanie wykorzystany w celu 

obrony miejsc pracy w Kopalni, Spółce i  Grupie Kapitałowej. 
 

 

 

 

 
 

 

SZANOWNI KADROWICZE 

  Z okazji Barbórki, Zarząd Związku 

Zawodowego KADRA KWB Bełchatów, składa 

serdeczne życzenia Członkom Związku, ich 

rodzinom oraz wszystkim Pracownikom 

Kopalni Bełchatów. Niech nasza Patronka - 

Święta Barbara, chroni i sprzyja górnikom, 

szczególnie teraz w trudnym okresie epidemii 

Koronawirusa i niepewności związanej                 

z przyszłością branży.  

 

Niech Święta Barbara ma Was w swej opiece 

Zarząd Związku ZZ KADRA KWB Bełchatów 



 

KOMUNIKAT 

 
Koleżanki i Koledzy, ze względu na brak możliwości uhonorowania zasłużonych członków 

KADRY statutowymi odznaczeniami oraz kordzikami górniczymi w trakcie obchodów Święta 
Górniczego, informujemy że Zarząd Związku podjął decyzję o przesunięciu uroczystości wręczenia 
odznaczeń na okres po epidemii i zniesieniu przez rząd obostrzeń sanitarnych. Przykro nam, że nie 
możemy w sposób tradycyjny, spotkać się z Państwem i podziękować za aktywne uczestnictwo  
w działalności Związku ale wszyscy zdajemy sobie sprawę z obecnych uwarunkowań.  

Jednocześnie informujemy, że decyzją Zarządu Związku 7 osób zostanie wyróżnionych 
poprzez nadanie Honorowego Kordzika Górniczego, 5 osób otrzyma odznakę złotą „Zasłużony dla 
KADRY” oraz 14 osób otrzyma srebrną odznakę „Zasłużony dla KADRY”. 

 

 Z gratulacjami poczekamy do momentu kiedy wyróżnione osoby zostaną 

uhonorowane. 

 

NIESPODZIANKA KADRY 

Szanowni Członkowie ZZ KADRA KWB Bełchatów z Kopalni oraz Centrali 
Spółki, od dnia 07.12.2020r., będziemy (oczywiście z zachowaniem wszelkich 
wymagań sanitarnych) przekazywać Państwu upominki, które przygotowaliśmy dla 
Naszych Członków w tym roku.    

Upominki te są związane zarówno z zbliżającym się Nowym Rokiem 2021 jak  

i dwoma jubileuszami – 45 lat funkcjonowania KWB Bełchatów oraz 10 lat 
funkcjonowania PGE GiEK S.A. Prosimy o cierpliwość, z pewnością dotrzemy do 

każdej Członkini i każdego Członka KADRY.    
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