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INFORMACJE Z KWB / GIEK
SZANOWNI KADROWICZE
Jesień, spadają liście z drzew…W KWB
oprócz liści posypią się również pieniążki,
szczegóły w treści NEWSTTERA, ale tak od
serca to… kolejna pozytywna rzecz jaką
udało się stronie społecznej i Pracodawcy
uzgodnić w ostatnim czasie.
Na chwilę cofnijmy się do września,
pragnę osobiście podziękować wszystkim
obecnym na Naszym Jubileuszu 30-lecia.
Szczególnie dziękuję osobom, które
zaangażowane były w organizację: Monice,
Asi, Arkowi, Wiktorowi, Waldkowi,
Emilowi (a właściwie jego małżonce
Renacie). Obecność na takiej uroczystości
to nie tylko chęć uczestnictwa w jakimś
evencie czy przedstawieniu. To przede
wszystkim wyraz wspólnoty związkowej,
akceptacji działań, świadectwo chęci
dawania czegoś od siebie, a nie tylko
oczekiwania oraz okazanie szacunku do
osób, które były w KADRZE od samego
początku. Dla takich członków Związku
chce się pracować społecznie. Jeszcze raz
wielkie dzięki.
Adam Uznański

 W dniu 09.10.2019r., Społeczne Rady Konsultacyjne
Wydobycia i Wytwarzania, uzgodniły i podpisały z Zarządem
Spółki PGE GiEK S.A., Porozumienie, które gwarantuje wypłatę
dodatkowo 1200zł brutto jeszcze w tym roku. Porozumienie
dotyczy wszystkich Oddziałów, Spółek Zależnych oraz Centrali
Spółki. Wielki szacunek dla wszystkich, którzy byli
zaangażowani w te negocjacje.
 Co uważniejsi obserwatorzy, mogli na Jubileuszu
KADRY w rzeszy miłych gości zaobserwować znane twarze
osób, które wiele lat pracowały w Kopalni, byli członkami
Naszego Związku a teraz pracują w Centrali Spółki. Nie była to
pomyłka… KADRA KWB Bełchatów rozpoczęła działalność
w PGE GiEK S.A. Nareszcie! Należy przypomnieć fakty: przy
powstaniu Centrali, przechodzącym pracownikom, sugerowano
wypisanie się z organizacji związkowych w lokalizacjach. Nie
było wolą naszych członków wystąpienie z KADRY w procesie
przejścia z KWB do Centrali. Czasy się zmieniły, zrównoważony
dialog i swoboda zrzeszania się pracowników w Naszej Spółce
są aktualnie nie do podważenia. Cieszymy się z tego, że mamy
w Centrali wielu byłych członków i przyjaciół. Jako Związek
Zawodowy możemy zaoferować im wsparcie, reprezentację
interesów oraz rozsądny i merytoryczny kontakt z Zarządem
Spółki.
Koleżanki i Koledzy z Centrali – wszystkie organizacje
związkowe ze Społecznej Rady Konsultacyjnej Branży Węgla
Brunatnego starały się, żebyście również otrzymali
jednorazową wypłatę 1200zł. Solidarne podejście wygrało i tak
właśnie będzie.
 Stworzyła się silna grupa Kadrowiczów chcących
poszerzyć swoją wiedzę z zakresu górnictwa odkrywkowego.
Wszystkim, którzy zdecydowali się na studia uzupełniające
w AGH życzymy sukcesów w nauce.
 Jest jeszcze jeden temat zaległy dotyczący
pracowników dozoru ruchu, o którym szerzej pisaliśmy
w poprzednich numerach NEWSLETTERA. Odrobina
cierpliwości w tym temacie jest mile widziana, a kierowników
odpowiedzialnych za realizację wytycznych możemy tylko
prosić o umiar i rozsądek.

Zarząd Naszego Związku informuje, że 14 lutego 2020r. odbędzie się kolejna Biesiada
KADRY! Nie będziemy pisać, która bo zapewne dobrze wiecie. To będą WALENTYKI,
wieczór miłości… niezapomnianych wrażeń i wspaniałych niespodzianek. Będzie nam
niezmiernie miło gdy zaplanujcie sobie, żeby spędzić tą walentynkową noc razem z KADRĄ.
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„Zawsze trzeba działać. Źle czy dobrze, okaże się później. Żałuje się
wyłącznie bezczynności, niezdecydowania, wahania. Czynów i
decyzji, choć niekiedy przynoszą smutek i żal, nie żałuje się.”
Andrzej Sapkowski
KADROWY QUIZ
Zagadka październikowa… należy podać, która Biesiada KADRY odbędzie się 14 lutego przyszłego
roku oraz jaki punkt programu – główna atrakcja była na ostatniej biesiadzie. Do wygrania, dla dwóch
pierwszych osób, upominki niespodzianki.
Zasady Quizu:
- odpowiedzi przesyłamy w terminie do godz. 15.00 w dn. 17.10, na adres e-mail Związku,
- w quizie nie biorą udziału członkowie organów statutowych Związku,
- liczy się kolejność zgłoszeń odpowiedzi.
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