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INFORMACJE  

 Pięć organizacji związkowych funkcjonujących  

w Oddziale KWB Bełchatów (ZZ KADRA, MK NSZZ 

„Solidarność”, ZZPRC, ZZGWB, ZZ KONTO) w dalszym ciągu 

prowadzi negocjacje  dotyczące poziomu etatyzacji na 2021r.,  

i 2022r. Rozmowy te  wynikają z wcześniej zawartych  

z ww. organizacjami Porozumień. Weryfikacja etatyzacji na 

koniec roku 2020 nastąpiła poprzez zgłoszenie w Protokole  

z dn. 12.02.2021r. rozbieżnych stanowisk dotyczących poziomu 

zatrudnienia na dzień 31.12.2020r. Wyjątkowo trudno 

przebiegają uzgodnienia dotyczące etatyzacji w bieżącym roku. 

Do Pracodawcy nie docierają argumenty Strony Społecznej, że 

w trybie pilnym należy uzupełnić zatrudnienie w procesach: 

podstawowym i wsparcia. Jest nas coraz mniej w komórkach 

organizacyjnych, brygadach i sekcjach a pracy nie ubywa.  

W świetle faktów dotyczących zmniejszającej się liczebnie 

załogi Kopalni, jej starzenia się oraz nierespektowania 

podpisanych Porozumień związanych z etatyzacją bardzo 

„blado” wygląda tytuł „Friendly Workplace 2021”. No cóż 

widać, że wielozakładowy spór zbiorowy w GK PGE, który trwa 

nadal, zapewne tworzy kulturę organizacji i przyczynia się  

do tworzenia partnerskich relacji pomiędzy Pracodawcami  
a Stroną Społeczną.   

 Pracodawca w Oddziale KWB Bełchatów poinformował 

organizacje związkowe, że od miesiąca kwietnia „ulegnie 

zmianie cennik za przewozy pracownicze” (czyt.: bilety 

podrożeją). Zmiana ta to średnio +67,93%. Jednocześnie 

należy zaznaczyć, że wspomniane podwyżki nie były ze Stroną 

Społeczną w żaden sposób uzgodnione, nie padły też  

wyjaśnienia dotyczące podstaw na których oparto wyliczenia 

kosztu biletu jaki poniesie pracownik. ZZ KADRA nie akceptuje 

tej podwyżki i zwrócił się do Pracodawcy o przedstawienie 

stosownych wyliczeń będących podstawą takiej zmiany. 

  Koleżanki, Koledzy jesteśmy w trakcie wyborów 

członków Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A. Namawiamy  

do wzięcia udziału w tych wyborach. Wybory odbywają się  

z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych, prosimy  

o zachowanie ostrożności w trakcie głosowania – zasada 

DDM. To bardzo istotne, żebyśmy wybrali swoich 

przedstawicieli w Radzie Nadzorczej, postarajmy się o wysoką 

frekwencję. 

 ZZ KADRA KWB Bełchatów od listopada ubiegłego 

roku bierze czynny udział w spotkaniach dotyczących 

sprawiedliwej transformacji. Wiceprzewodniczący Zarządu 

KADRY Kol. Arkadiusz Błaszczyk reprezentuje nasz Związek  

w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego /WRDS/ 

Województwa Łódzkiego w ramach zespołu ds. transformacji 

 

SZANOWNI KADROWICZE 

  Z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy, 

Zarząd Związku Zawodowego KADRA KWB 

Bełchatów, życzy Członkom Związku, ich 

rodzinom oraz wszystkim Pracownikom 

Kopalni Bełchatów i Centrali Spółki, dużo 

zdrowia, spokoju i nadziei. 

  Nadzieja jest tym co nierozerwalnie związane 

jest z czasem Świąt Wielkanocnych. Wszelkie 

trudności związane z pandemią, zagrożenia  

i niepewność o przyszłość Kopalni, nieubłagany 

proces transformacji, stanowią jakby naszą 

małą „drogę krzyżową”. Nadzieję niech 

przyniesie czas skupienia, oczyszczenia oraz 

przemyśleń… przemyśleń dla nas ale przede 

wszystkim dla decydentów, którzy na 

horyzoncie powinni widzieć dobro Polaków  

a także strategiczne bezpieczeństwo kraju. 

  Pracownicy Kompleksu Energetycznego 

Bełchatów i Spółek zależnych to ludzie tworzący 

lokalną ojczyznę. Myślimy i czujemy poprzez 

pryzmat ostatnich kilkudziesięciu lat 

funkcjonowania. Wszystko się zmienia bo 

przecież zmiany to naturalny proces. 

Wymagajmy jednak żeby nie myślano o nas jak 

o zasobach, o których po wyeksploatowaniu 

można zapomnieć. Działajmy solidarnie  

w obronie miejsc pracy, dążmy do zastępowania 

wygaszanych stanowisk nowymi. KADRA musi 

być motorem pozytywnych inicjatyw i zmian, 

które nie będą dla nikogo krzywdzące. 

                                                    Adam Uznański     

 



regionu bełchatowskiego oraz na forum PZZ KADRA w ramach zespołu ds. „sprawiedliwej transformacji” 

regionów związanych z przemysłem węglowym. Zespoły te zajmują się wsparciem opracowywania zagadnień 

związanych z:  tworzeniem stabilnych miejsc pracy w regionach zagrożonych dekarbonizacją, zabezpieczeniem 

środków na szkolenia związane z przekwalifikowaniem ludzi, wykorzystaniem istniejących zakładowych 

obiektów budowlanych, stworzeniem odpowiedniej polityki regionalnej itp.  

 Na koniec istotna informacja z KWB – od jakiegoś czasu w Kopalni mamy zmianę na stanowisku Dyrektora 

Oddziału. Pana Dariusza Grzesistę zastąpił (na razie jako osoba pełniąca obowiązki) Pan Krzysztof Rośniak. 

Panu Grzesiście należą się podziękowania za pracę w Kopalni. Dyrektorowi Krzysztofowi Rośniakowi życzymy 
natomiast wielu sukcesów i realizacji celów. Czas nie jest łatwy ale serca i chęci Panu Rośniakowi nie brakuje, 

liczymy więc na konstruktywną współpracę z całą Stroną Społeczną.   

KADROWY QUIZ: 

Szanowni Członkowie KADRY, czas pandemii nie pomaga w aktywności, budowaniu  

i podtrzymywaniu relacji społecznych. Ale chcemy Was pobudzić i proponujemy konkurs - zagadkę. Konkurs 

ma na celu rozpropagowanie działań wspierających Kompleks TURÓW i poparcie argumentów naszych 

przyjaciół górników z Bogatyni związanych z zasadnością dalszego  funkcjonowania tam kompleksu górniczo – 

energetycznego.  

Pytanie kilkuczłonowe brzmi:  

- do którego roku obowiązuje aktualna koncesja w Kopalni TURÓW? 

- o koncesję do którego roku Nasza Spółka stara się dla Kopalni TURÓW? 

- które państwa (sąsiedzi Polski) w sposób nieracjonalny i bezpodstawny starają się o jak 

najszybsze zakończenie działalności Kopalni i Elektrowni TURÓW? 

Do wygrania fajne upominki z KWB TURÓW i my też coś dołożymy.  

Zasady Quizu: 

- odpowiedzi przesyłamy w terminie do godz. 15.00 w dn. 30.03,2021r., na adres zzkadra.giekkwbb@gkpge.pl, 

- w quizie nie biorą udziału członkowie organów statutowych Związku, 

- wylosujemy dwa ze wszystkich zgłoszeń, losowania dokona Sekretarz KADRY. Wszyscy będą mieli równe 

szanse, nie liczy się kolejność zgłoszeń. 

KONFERENCJA  DELEGATÓW 

Szanowni Członkowie ZZ KADRA KWB Bełchatów z Kopalni oraz Centrali Spółki, nieubłaganie zbliża 

się czas, kiedy upłynie połowa kadencji władz Związku. Niedługo zostanie ogłoszony termin Sprawozdawczej 

Konferencji Delegatów. Prosimy o zastanowienie się nad wnioskami, problemami i uwagami co do działalności 

KADRY. Ewentualne spostrzeżenia należy zgłaszać do Delegatów, którzy będą mieli okazję do 

zakomunikowania ich na Konferencji. Liczymy na szczere zasygnalizowanie wszelkich spraw.  
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