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INFORMACJE Z KWB / GIEK
SZANOWNI KADROWICZE
Urlop, urlop i po urlopie...
Powrót do pracy po dłuższej przerwie
zazwyczaj bywa trudny, szczególnie, kiedy
w trakcie nieobecności dużo się dzieje.
W sierpniu odnotowaliśmy kilka zmian na
stanowiskach kierowniczych w Kopalni.
Wiem, że niektórzy oczekują komentarza
do tych faktów. Publiczne komentowanie
i roztrząsanie zmian personalnych,
w szczególności, jeżeli nie ma takiej woli
stron, nie leży w gestii kogokolwiek.
Pracodawca ma prawo dobierać kadry,
a pracownik może uzgodnić indywidualne
warunki umowy o pracę.
Zapewniam, że każdy członek KADRY,
który będzie potrzebował pomocy czy
opinii dotyczącej stosunku pracy i o taką
pomoc do Związku się zwróci, to ją
otrzyma. KADRA wykorzysta wszelkie
możliwości do obrony interesów swoich
członków. Związek natomiast nie może się
wtrącać w uzgodnienia dwustronne, jeżeli
takiej woli pracownika nie ma.
Adam Uznański

 Czy ze Złoczewem jest jak „z gonieniem króliczka”? Po
ostatnich
wypowiedziach,
które
miały
miejsce
na
uroczystościach „Dnia Energetyka” w Bełchatowie można dojść
do takiego wniosku – kolejny termin wydania koncesji.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią Apelu w sprawie
Odkrywki Złoczew z dn. 22.08.2019r. (do wglądu na naszej
stronie internetowej).
 W poprzednim numerze nie wspomnieliśmy
o zmianach w Zarządzie PGE GiEK S.A. Wiemy, że z dniem
15.07 na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Wydobycia został
powołany profesor Zbigniew Kasztelewicz. Nazwisko nie jest
obce nikomu kto miał i ma coś wspólnego z górnictwem
odkrywkowym. Życzymy oczywiście nowemu Wiceprezesowi
samych sukcesów w pracy.
 Przeniesienie oddziału mechanicznego remontów
głównych m-4 do Chabielic w trakcie. Może budzi zdziwienie
przemieszczanie zasobów tej bardzo istotnej komórki
organizacyjnej do innej lokalizacji. KADRA zgłaszała
wątpliwości co do tego rozwiązania, jednakże aspekt skrócenia
drogi transportu ludzi i sprzętu do remontowanych maszyn
podstawowych był decydujący. Będziemy natomiast nadal
zwracać się wraz z innymi organizacjami związkowymi o jak
najszybsze zatrudnienie kolejnych mechaników w celu
uzupełnienia braków w oddziałach mechanicznych, w tym
również w oddziale m-4.

Zapisy na Jubileusz 30-lecia KADRY trwają,
miejsc na sali koncertowej w Gigantach Mocy
coraz mniej! Miło będzie się spotkać i spędzić
razem wieczór, szczególnie z tak atrakcyjnym
punktem programu jak występ Pani Soni
Bohosiewicz.
WAŻNE (POWTARZAMY OGŁOSZENIE)!
Informujemy,
że
na
Naszej
stronie
internetowej jest zamieszczona ulotka dotycząca
nowej edycji studiów podyplomowych „Górnictwo
Odkrywkowe”, które będą odbywały się na Akademii
Górniczo – Hutniczej w Krakowie w roku
akademickim 2019/2020. Serdecznie zachęcamy do
skorzystania z oferty, dla członków Związku promocja
cenowa – szczegóły u Wiktora. Jest już kilkoro
chętnych… widać, że zbiera się fajna paczka!
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„Krążą o mnie plotki wyssane z wielkiego palca
czyjejś brudnej nogi.” Stanisław Ignacy Witkiewicz
KADROWY QUIZ
Zagadki sierpniowej nie będzie, ale nie dlatego, że ta zabawa się nie przyjęła, tylko ze względu na wcześniejszy
konkurs wiedzy o GKS Bełchatów.
Quiz lipcowy został rozstrzygnięty… było wiele trafnych odpowiedzi, niektórzy podawali nawet godzinę
i minutę zakończenia pracy na zwałowisku zewnętrznym Pola Szczerców. GRATULACJE!

KADRA Z PASJĄ
Jest pomysł, żeby nasi członkowie na stronie KADRY mogli pochwalić się swoimi zainteresowaniami, hobby
lub odbytymi podróżami. Wiemy, że członkowie Naszego Związku czerpią z życia garściami, mają szerokie i ciekawe
zainteresowania. Jeżeli ktoś chce się tym podzielić prosimy o dostarczenie do Wiktora reportażu, relacji lub opisu,
który zamieścimy na stronie internetowej.

Na pierwszy ogień, wystawiliśmy opis kolegi Łukasza
Saktury, który oprócz miłości do sportu realizuje się rownież
w motoryzacji. Ciekawe, czy Wam się spodoba przygotowany
artykuł? Zachętą do zajrzenia na stronę KADRY niech będą
prezentowane zdjęcia: zzkadra-kwbbelchatow.com.pl/pasje/
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