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INFORMACJE
SZANOWNI KADROWICZE

Upragnione wakacje w trakcie, trwa czas
urlopów, rodzinnych wyjazdów i przebywania na
łonie natury.
Związki zawodowe, rozpoczęły natomiast
wakacje bardzo pracowicie i całkiem poważnie.
Po
pierwsze,
organizacje
związkowe
prowadzące spór zbiorowy w Kopalni oraz
wielozakładowy w GK PGE (w tym Nasz
Związek), są w fazie mediacji przy udziale
Mediatora wskazanego przez Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii. Przypomnijmy, że ten spór
trwa od dn. 29.09.2020r., żądania nie uległy
zmianie i można się z nimi zapoznać na stronie
KADRY w informacjach z września 2020r.
Równie istotnym zagadnieniem, w którym
aktualnie uczestniczymy jest kwestia rozmów
dotyczących
transformacji
energetycznej
i projektu utworzenia tzw. NABE (Narodowa
Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego).
Szkoda, że nie dane jest nam uczestniczyć w
tych ważnych rozmowach w atmosferze spokoju
i wzajemnego szacunku. Naprawdę w dobrym
klimacie trwały rozmowy do połowy lipca.
Miejmy
nadzieję,
że
wrócą
warunki
umożliwiające powrót do właściwego dialogu.
Adam Uznański

 W ostatnim czasie obserwowaliśmy zmiany personalne na
poziomie zarządczym w PGE GiEK S.A. Ze stanowiska Prezes
Zarządu została odwołana Pani Wioletta Czemiel-Grzybowska,
a powołano na jej miejsce Pana Krzysztofa Kuśmierowskiego.
Prezes Kuśmierowski, niedługo po objęciu stanowiska „złożył
rezygnację” i aktualnie trwa postępowanie kwalifikacyjne
wszczęte przez RN. W dn. 22.07.2021r. został również odwołany
ze składu Zarządu Pan Norbert Grudzień. Komentarzy w obiegu
jest całe mnóstwo, nie pokusimy się o kolejny. Liczymy
natomiast na szybkie uzupełnienie składu Zarządu PGE GiEK
S.A., tak aby przyszły „Integrator” aktywów wytwórczych, mógł
się skupić na pracy i w pełni realizować cele przy rzeczowej
współpracy z całą Stroną Społeczną. Pozytywnie odbieramy
udział w Zarządzie osoby Pana Krzysztofa Kuśmierowskiego,
który mamy nadzieję, że pozostanie w jego składzie i będzie
wyczulony na potrzeby i bolączki regionu bełchatowskiego.
 Wydaje się, że wszyscy Kadrowicze wiedzą, ale przypomnimy
aktualny skład Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A., który
przedstawia
się
następująco:
Damian
Bronner
–
Przewodniczący, Adam Żuk – Sekretarz, Piotr Skrzydelski,
Kazimierz Suchcicki i Tomasz Wiśniewski – Członkowie. Należy
nadmienić, że Panowie Kazimierz Suchcicki i Adam Żuk zostali
wybrani do RN przez załogę Spółki. Wybór ten był bardzo
istotny, Pracownicy obdarzyli Pana Kazimierza Suchcickiego
i Adama Żuka dużym zaufaniem, którego mamy nadzieję nie
zawiodą.
 Wielozakładowy spór zbiorowy prowadzony przez KP-S GK
PGE aktualnie jest w fazie wstrzymania mediacji, które toczą się
przy udziale profesjonalnego mediatora Pana Pawła Galca
desygnowanego przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.
Gdyby nie zawieszenie przez KP-S mediacji w dn. 15.07, pewnie
ten trudny proces dobiegałby do końca. Niestety w związku
z pewnymi wydarzeniami (zakłócającymi spokój społeczny
w Spółce PGE GiEK S.A.), byliśmy zmuszeni do zawieszenia
mediacji i odejścia od stołu rozmów w dniu 15.07, co spotkało się
ze zrozumieniem drugiej strony. Czekamy na ustabilizowanie
sytuacji i zakończenie mediacji.
 W dniu 29.07 dowiedzieliśmy się z oficjalnego „Informatora
PGE GiEK S.A.”, że Zarząd Spółki podjął decyzję
o
kontynuowaniu
współpracy
sponsoringowej
ze
Stowarzyszeniem Energetycznym Klub Sportowy SKRA
Bełchatów, która będzie dotyczyła wsparcia drużyny piłkarskiej
GKS Bełchatów. Przekazano 2 mln. zł! Coś co wydawało się
niemożliwe, ziściło się bardzo szybko po zmianach w Zarządzie
PGE GiEK S.A., zapewne jest to zbieg okoliczności. Tak czy siak
bardzo się cieszymy z tego faktu i kibicujemy „Brunatnym”.

KADROWY QUIZ:
Koleżanki i Koledzy ogłaszamy konkurs na Projekt graficzny Rollup’a KADRY, który
planujemy zakupić na potrzeby promocji Związku. Z przesłanych propozycji wybierzemy jeden
projekt, który zostanie przekazany do firmy wykonującej takie reklamy. Projekt należy wykonać
w dowolnym programie graficznym. Do wygrania wejście gratis na najbliższą „Biesiadę KADRY”
dla projektanta.
Termin składania projektów – do 30.09.2021r. Wymiary planowanego Rollup’a to 100x200 cm. W projekcie
powinno znaleźć się logo i nazwa KADRY, dane teleadresowe oraz hasłowe, zwięzłe informacje dot. działalności
wraz z mottem przewodnim promującym Nasz Związek.
OGNISKO KADRY 2021
Członkowie ZZ KADRA KWB Bełchatów z Kopalni oraz Centrali Spółki, w dniu 03.09 (piątek)
planujemy zorganizować naszą tradycyjną jesienną imprezę – „Ognisko KADRY”. Wybraliśmy termin tuż
powakacyjny ze względu na możliwość wystąpienia kolejnej fali Koronawirusa. Mamy nadzieję, że ognisko się
odbędzie. Zapraszamy wszystkich chętnych, wpisowe: 40 zł dla Członka KADRY, 100 zł dla osoby towarzyszącej
oraz byłych Członków KADRY (emerytów). Zgłoszenia chętnych wraz z wpisowym prosimy kierować do
Sekretarza Związku – Joanny Maruszak lub na terenie Chabielic do Wiceprzewodniczącego - Arkadiusza
Błaszczyka. O miejscu imprezy oraz pozostałych szczegółach poinformujemy w najbliższym czasie.
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