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INFORMACJE
SZANOWNI KADROWICZE
Kolejny numer NEWSLETTERA będzie
praktycznie w całości poświęcony dwóm
tematom.
Odkrywka „Złoczew” oraz kwestia
„KORONAWIRUSA” to wiodące motywy
wszystkich ostatnich działań i wydarzeń.
Przykro stwierdzić, że nie ma postępu
w
procesie
proceduralnym
oraz
inwestycyjnym tego bardzo istotnego
zagadnienia. Energia z węgla brunatnego
była i jest najtańszą w produkcji, koszty
generują
natomiast
obciążenia
„pseudoekologiczne”. O niewłaściwym
podejściu do ekologii, jako o „nowej formie
totalitaryzmu”, w sposób dobitny wyraził
się
niedawno
Arcybiskup
Marek
Jędraszewski.
Jeżeli chodzi natomiast o zagrożenie
Koronawirusem to mogę prosić tylko
o zachowanie wszelkich reżimów i zaleceń
sanitarnych. Musimy myśleć nie tylko
o sobie, ale również o naszych rodzinach
oraz współpracownikach. Pamiętajmy, że
pracujemy w strategicznej gałęzi przemysłu
i mamy obowiązek aby wykazać się
odpowiedzialnością.
Adam Uznański

 Zgodnie z określonym harmonogramem działań
i informacjami przekazywanymi w komunikatach, rozpoczęta
została procedura prawna wynikająca z ustawy z dn. 23 maja
1991r.
o
rozwiązywaniu
sporów
zbiorowych
(Dz.U.2020.poz.123). W dn. 09.03 b.r. ZZ KADRA, tak jak inne
organizacje związkowe, wystąpił do Pracodawcy z pismem
zgłaszając trzy żądania, które mają charakter obligatoryjny
i związane są z zapewnieniem właściwych warunków pracy
i płacy (w tym poprzez realizację eksploatacji złoża „Złoczew”).
Od Pracodawcy żądamy:
1. Zachowania, przestrzegania i stosowania
przez Pracodawcę postanowień autonomicznych źródeł
prawa pracy, w szczególności układu zbiorowego pracy oraz
innych porozumień, których stroną są organizacje
związkowe, poprzez realizację eksploatacji złoża „Złoczew”,
gwarantującej zatrudnionym pracownikom stosowanie
wobec nich określonych warunków pracy i płacy.
2. Nie podejmowania działań, mogących
w sposób bezpośredni lub pośredni, skutkować uszczupleniem
uprawnień pracowników, w szczególności pogorszeniem ich
sytuacji prawnej lub faktycznej w zakresie obowiązujących
i stosowanych wobec nich warunków pracy i płacy oraz
innych warunków zatrudnienia, a zapewnionych na mocy
postanowień
autonomicznych
źródeł
prawa
pracy
obowiązujących
u
Pracodawcy,
wskutek
realizacji
eksploatacji złoża „Złoczew”.
3. Udzielenia gwarancji od PGE GiEK S.A. oraz
PGE S.A., że nie będą podejmowane działania zmierzające,
w sposób bezpośredni lub pośredni, uniemożliwiające
zachowania, przestrzeganie i stosowanie przez Pracodawcę
postanowień autonomicznych źródeł prawa pracy, wskutek
realizacji eksploatacji złoża „Złoczew”.
 Jest jeszcze drugi przewodni temat, który zaprząta
wszystkim myśli – KORONAWIRUS. Koleżanki i Koledzy,
prosimy Was bardzo, stosujmy się do zaleceń i wytycznych
podawanych w oficjalnych komunikatach rządowych,
sanitarnych oraz otrzymywanych od Pracodawcy. Zachowajmy
ostrożność, rozsądek i nie narażajmy siebie oraz innych. Jeżeli,
jest to możliwe, to zalecamy przez najbliższe dwa tygodnie,
zrezygnowanie z przewozów pracowniczych i korzystanie
z prywatnych środków transportu. Nie pozwalajmy naszym
dzieciom, wnukom na swobodne poruszanie się poza domem,
spotykania się z rówieśnikami. To nie są ferie!!

 Wszystkie organizacje związkowe są w bieżącym kontakcie z Dyrekcją Oddziału. Przekazujemy wszelkie
sugestie i uwagi pracowników dotyczące bezpiecznej organizacji pracy w tym trudnym okresie. Jeżeli ktoś
chciałby zgłosić jakiś problem i chciałby zrobić to przez związek zawodowy, to jesteśmy do dyspozycji.
 Zgodnie z informacją przekazaną przez Zastępcę Dyrektora Oddziału, każdy kto: źle się czuje lub miał kontakt
z osobami chorymi, ewentualnie przebywał w rejonie występowania przypadków zarażenia, nie powinien
przychodzić do pracy. Przypadek taki należy zgłaszać telefonicznie, zwolnienie również uzyskujemy bez
zgłaszania się osobistego do przychodni. Jeżeli ktoś z Państwa miałby problem z otrzymaniem
w uzasadnionym przypadku zwolnienia w przychodni „Megamed” – prosimy zgłaszać problem do swojego
bezpośredniego przełożonego.
Jak będzie potrzebna interwencja w tym temacie to dzwońcie do:
Przewodniczącego KADRY Adama Uznańskiego – tel. 577 749 299 lub Sekretarza Związku Wiktora
Karnawalskiego – tel. 605 566 081.
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