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INFORMACJE Z KWB / GIEK 

 Staramy się o koncesję dla O/Złoczew – pismo do Premiera 

Mateusza Morawieckiego zamieściliśmy na naszej stronie www. 

 Trwają negocjacje porozumienia płacowego – nie jest lekko, ale 

zarówno stronie społecznej jak i Pracodawcy nie brak dobrej woli. 

 Uzgodniliśmy nowelizację Regulaminu Pracy – nowy dokument 

niedługo wejdzie w życie. 

 Mamy nowy schemat organizacyjny i nowe komórki 

organizacyjne. 

 Zgodnie z oficjalnym komunikatem na stanowisko Z-cy 

Dyrektora Oddziału – Dyrektora Technicznego został powołany Pan 

Sławomir Pabich – życzymy powodzenia na nowym stanowisku oraz 

liczymy na dobrą współpracę ze stroną społeczną. 

 Pan Krzysztof Szydłowski został powołany na stanowisko 

Naczelnego Inżyniera Energomechanicznego Centrum Technicznego – 

właściwy człowiek na właściwym miejscu. 

INFORMACJE ZWIĄZKOWE 

 W dniu 10.05 odbyło się w Turku posiedzenie Sekcji Węgla 

Brunatnego PZZ KADRA – nowym Przewodniczącym Sekcji został 

wybrany Adam Uznański, a Wiceprzewodniczącą Alicja Messerszmidt 

z Konina.  

 W dniach 20-21.05 odbyły się wybory Przewodniczącego PZZ 

KADRA - na kolejną kadencję został wybrany Dariusz Trzcionka. Jest to 

dobra informacja, ponieważ w Koledze Darku zawsze mieliśmy 

przyjaciela – GRATULUJEMY! 

 Nasz Związek wprowadził zasady planowania i budżetowania 

kosztów. Dzięki Monice Kulbat będziemy mieli super narzędzie 

planistyczne jeżeli chodzi o koszty działalności – Monika buziaki! 

 Informujemy, że dwie koleżanki – Jolanta Szelka oraz 

Aleksandra Kostrzewa przeszły poważne i żmudne  szkolenie w zakresie 

spraw socjalnych – egzamin zdany, więc wraz z Wiktorem Jola i Ola 

będą mogły służyć pomocą w kwestiach związanych z Funduszem 

Świadczeń Socjalnych.  

 

Czekamy na Wasze propozycje. Macie ciekawe 
pomysły, uwagi co do wyglądu, treści jakie powinny się 
znaleźć w KADROWYM NEWSLETTERZE? Wszelkie 
sugestie prosimy zgłaszać do Wiktora. Jeżeli Wam się 
nie podoba taka forma komunikacji z Członkami 
Związku – to prosimy o otwartą krytykę. 

Razem uda Nam się stworzyć coś fajnego! 

SZANOWNI 
KADROWICZE 

Czas najwyższy, żeby zgodnie  

z oczekiwaniami spróbować 

wprowadzić w Naszym Związku 

pewne mechanizmy i kanały 

informacyjne oraz 

komunikacyjne pomiędzy 

Członkami Związku a Zarządem 

KADRY.  

Mamy własną stronę 

internetową, która będzie  

oczywiście aktualizowana 

i rozwijana, ale chcemy również 

zaproponować pewną 

uproszczoną i szybszą formę 

informacyjną wprowadzając 

KADROWY NEWSLETTER.  

Czy to dobry pomysł i czy 

Kadrowiczom się spodoba – to 

się okaże. 

Przewodniczący 

Adam Uznański  

 

 

 



 

CYTAT NEWSLETTERA 

 „Kiedy wszystko zdaje się działać przeciwko Tobie, pamiętaj, że 

samolot startuje pod wiatr, nie z wiatrem”. — Henry Ford 

KADROWY QUIZ 

 

Zdjęcie – zagadka 

 

Koleżanki, koledzy… może mała zagadka? Do wygrania 3 magiczne długopisy z logiem KADRY. Można np. 

takim długopisem podpisywać się na liście obecności (podobno wtedy szybciej mija czas w pracy). 

Pytanie… a właściwie 2 pytania: 

1. Proszę podać rok Biesiady KADRY (patrz zdjęcie – zagadka)? 

2. Proszę podać jaki zespół widoczny na zdjęciu gościł na  Biesiadzie lub jaki utwór wykonywał? 

Zasady Quizu: 

- odpowiedzi przesyłamy w terminie do godz. 15.00 w dn. 28.05, na adres e-mail Związku, 

- w quizie nie biorą udziału członkowie organów statutowych Związku, 

- liczy się kolejność zgłoszeń odpowiedzi. 

Kontakt z nami 

ZZ KADRA KWB BEŁCHATÓW 

Rogowiec, ul. Św. Barbary 3 

97-400 Bełchatów 

Skr. Poczt. 100 

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

zzkadra.giekkwbb@gkpge.pl 

zzkadra-kwbbelchatow.com.pl 

mailto:zzkadra.giekkwbb@gkpge.pl

