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INFORMACJE
SANOWNI KADROWICZE
Dzisiejszy numer NEWSLETTERA będzie
poświęcony kwestii płac.
Jest koniec czerwca, za nami wiosna
wyjątkowa, historyczna. Wiosna spod
znaku epidemii. Był strach w pierwszych
tygodniach życia z Koronawirusem, obawy
o zdrowie, życie i przyszłość. Teraz
nauczyliśmy się funkcjonowania w innej,
gorszej rzeczywistości. Myślę, że na tyle się
oswoiliśmy z tą sytuacją, że nawet
zapomnieliśmy o tym jak niebezpieczny
jest wirus SARS-CoV-2. Uważajmy na
siebie i na bliskich, zachowujmy dystans
społeczny i rozsądek na wakacjach.
W minionym miesiącu zaangażowaliśmy
się w zbieranie podpisów pod petycją do
Przewodniczącej Komisji Europejskiej
przeciwko
zamknięciu
Kopalni
i Elektrowni TURÓW. W imieniu
przyjaciół z KWB TURÓW dziękuję
serdecznie wszystkim członkom KADRY
zaangażowanym w te działania. Zebraliśmy
i przekazaliśmy do Bogatyni 23 listy
z podpisami. Okazało się, że jesteśmy
solidarni z
koleżankami i kolegami
z TUROWA. Może przyjdzie czas na
rewanż.
Adam Uznański

 W dniu 23.06.2020r. ZZ KADRA KWB Bełchatów
złożył do Pracodawcy (w KWB) następujące żądania płacowe:
1. Wzrost, od 01 sierpnia 2020 roku, dla wszystkich
Pracowników PGE GiEK S.A. Oddział Kopalnia Węgla
Brunatnego Bełchatów – miesięcznych stawek wynagrodzenia
zasadniczego z kolumn: 1, 2, 3 na kolumny: 4, 5 i 6 Tabeli
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego (Załącznik
nr 1 do ZUZ).
2. Realizacja, od dnia 01 lipca 2020r., comiesięcznej
premii na poziomie minimum 10%.
3. Dokonanie, na dzień 01 lipca 2020 roku,
przeszeregowań indywidualnych 50% Pracowników PGE
Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Kopalnia
Węgla Brunatnego Bełchatów (wg uzgodnionego ze stroną
społeczną Regulaminu przeszeregowań).
4. Formalne uregulowanie (w postaci zapisu w ZUZ), do
dnia 01.08.2020r., stosowanego obecnie przez pracodawcę
dodatku dla osób, które zdeklarują odejście na emeryturę,
według zasad: jedna kategoria indywidualnego zaszeregowania
na 12 m-cy przed odejściem lub dwie kategorie na 6 m-cy przed
odejściem.
5. Wprowadzenie dodatku inspektorskiego dla osób
dozoru ruchu zatrudnionych w działach i oddziałach ruchu
a nie pełniących funkcji upoważniającej do pobierania dodatku
funkcyjnego uregulowanego w Art.14 ZUZ. Dodatek
inspektorski w wysokości 5% dla osób dozoru ruchu (każdej
specjalności) oraz 10% dla osób wyższego dozoru ruchu (każdej
specjalności), według podstawy naliczania ujętej w Art.14 ust. 2
ZUZ dla pracowników PGE GiEK S.A. – Oddział Kopalnia
Węgla Brunatnego Bełchatów.
6. Wprowadzenie dofinansowania dojazdów do i z pracy
dla pracowników, którzy organizują transport we własnym
zakresie. Wysokość dofinansowania – identyczna jak dla
pracowników korzystających z dofinansowania do przewozów
pracowniczych – 50% ceny biletu (wg uzgodnionego ze stroną
społeczną
Regulaminu
dofinansowania
dojazdów
indywidualnych).
7. Wypłatę, do dnia 01.12.2020 r., dla wszystkich
Pracowników PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
S.A. Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów, nagrody
Jubileuszowej z okazji 45-lecia powstania Kopalni Bełchatów,
Wysokość nagrody: 1.500 zł plus 50 zł za każdy przepracowany
w KWB Bełchatów pełny rok. Przedmiotowa nagroda nie będzie
wliczana do WWPMW (wskaźnika wzrostu przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia).
Uważamy, że te żądania nie są wygórowane, pozwolą na realny
wzrost płac wszystkich pracowników, a także na
dowartościowanie pracowników, którzy są młodzi, na niskich
stawkach zaszeregowania, czy takich, którzy są bardzo dobrze
oceniani przez swoich przełożonych. Żądanie dotyczące
dofinansowania dojazdów prywatnymi samochodami wychodzi
na przeciw oczekiwaniom Pracodawcy co do minimalizowania
ryzyka przenoszenia Koronawirusa w środkach komunikacji
zbiorowej. Niezmiennie walczymy również o poprawę
warunków płacowych pracowników dozoru z działów ruchu.

 Zgodnie z podjętymi ustaleniami, w pierwszej połowie lipca, strona społeczna organizuje Pikietę ws. Budowy
Odkrywki Złoczew. Pikieta będzie miała miejsce pod biurowcem PGE GiEK S.A. Szczegóły wkrótce.
 Nie udało się przekonać wystarczającej ilości członków Związku do ubezpieczenia na wypadek zarażenia
wirusem SARS-CoV-2. W związku z powyższym informujemy, osoby które zgłosiły chęć przystąpienia do tej
ochrony, że ubezpieczenie to nie zafunkcjonuje (przynajmniej na razie, może z czasem pojawi korzystniejsza
oferta).
 W Centrali Spółki odbył się proces konsultacji zmian w Regulaminie Pracy. KADRA w Centrali aktywnie
uczestniczyła w analizie przedstawionego Projektu. Złożyliśmy swoje wątpliwości oraz zapytania do
przedstawionych zmian, które zostały poważnie potraktowane przez Pracodawcę.

CYTAT NEWSLETTERA

„Moja praca jest zupełnie nieważna, kiedy proszę o podwyżkę.
Ale kiedy chcę wziąć urlop, nagle okazuje się, że jest absolutnie
niezbędna dla ludzkości”
zaczerpnięte z Internetu
KADROWY QUIZ
Zagadka czerwcowa: należy podać nazwę akcji GK PGE S.A. zachęcającej do
zakupu polskich produktów. Nagroda – dwa podwójne bilety do kina MCK w Bełchatowie do
wykorzystania w terminie do 07.08.2020 r.
Zasady Quizu:
- odpowiedzi przesyłamy w terminie do godz. 15.00 w dn. 30.06.2020 r., na adres e-mail
Związku,
- w quizie nie biorą udziału członkowie organów statutowych Związku,
- liczy się kolejność zgłoszeń odpowiedzi.
OTWARCIE LATA
Szanowni Kadrowicze, oficjalnie ogłaszamy „otwarcie lata”. Poniżej zdjęcie naszych wspaniałych
kolegów, którzy jako pierwsi rozpoczęli letni wypoczynek. Specjalnie w celach instruktażowych,
koledzy zaprezentowali nam niewłaściwe oraz prawidłowe zachowanie się w trakcie wypoczynku .
Pamiętajmy – zachowujmy dystans społeczny lub jeżeli się nie da - zakładajmy maseczki!
Dziękujemy przemiłym Kadrowiczom – żeglarzom (kapitanowi i majtkowi).
Wszystkim życzymy udanych i przede wszystkim zdrowych wakacji.

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.belchatow@gmail.com
https://www.kadrakwbb.pl/

