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INFORMACJE Z KWB / GIEK 

 W dniu 10.06.2019r. zostało podpisane Porozumienie Płacowe 

na 2019r. – możemy sobie pogratulować i podziękować wzajemnie. Nasi 

Koledzy ze strony społecznej jak i strona Pracodawcy – wykazali się 

odpowiedzialnością i zrozumieniem. Suche liczby: nowa tabela ze 

wzrostem płacy zasadniczej o 100zł + 3% od m-ca czerwca 

(nowa tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia 

zasadniczego), 1000zł nagrody z okazji Dnia Górnika – w 

miesiącu grudniu, wzrost dodatków (uzależnionych od 

zapisanej w ZUZ średniej płacy w przedsiębiorstwie) od  

m-ca sierpnia. Miejmy nadzieję, że premia regulaminowa 

nie będzie obniżona. 

 W ramach Porozumienia Płacowego udało się wynegocjować 

podniesienie dodatków za szkolenia i egzaminy (Tabela nr 4 do 

Załącznika Nr 13 ZUZ). Takie było oczekiwanie szczególnie członków 

Naszego Związku, to głównie My szkolimy i egzaminujemy 

pracowników KWB.  

 Pracownicy funkcyjni, również powinni być 

usatysfakcjonowani. Od miesiąca sierpnia nastąpi ok. 10% waloryzacja 

dodatku funkcyjnego. Wraz ze wzrostem „funkcyjnego” uzgodniono 

również dowartościowanie bardzo istotnej grupy pracowników z  

komórek sztabowych związanych z ruchem Zakładu Górniczego. 

Wierzę, że pracownicy działów ruchu, którzy wykonują samodzielne 

działania na terenie ruchu Zakładu Górniczego, będą bardziej 

zmotywowani do pracy i miejmy nadzieję, że nie będą chcieli tak licznie 

„uciekać do ruchu”…, a może kierunek odwrotny stanie się z czasem 

drogą awansu, a nie straty finansowej. Szczegóły wkrótce. 

 Sprawa koncesji dla O/Złoczew pomimo odsunięcia w czasie 

zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji Nr 19/2018 RDOŚ 

w Łodzi (treść Zawiadomienia na stronie www), toczy się dalej. Samo 

Zawiadomienie z dn. 03.06.2019r. Generalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska nie jest niepokojące i nie blokuje postępowania 

koncesyjnego, wynika wyłącznie z obowiązujących procedur oraz 

terminów ustawowych. Jesteśmy, według opinii Prezesa PGE GiEK S.A. 

oraz Dyrektora KWB, na finiszu.  

 Oddziały g-2 (z nowym zakresem) oraz rs-9, rozpoczęły 

funkcjonowanie – kierownictwu, dozorowi oraz wszystkim 

pracownikom tych komórek życzymy osiągnięcia sukcesów w realizacji 

powierzonych zadań i jak najwięcej satysfakcji z pracy. Jesteśmy 

przekonani, że KADROWICZE na g-2 i rs-9 odnajdą się w nowych 

rolach i będą narzucać najwyższy poziom w pracy – POWODZENIA! 

 Miło stwierdzić, że zaczyna KADRZE przybywać członków… 

dziękujemy wszystkim Członkom, którzy się do tego przyczyniają – 

BRAWO!!! 

SZANOWNI 
KADROWICZE 

Nasz NEWSLETTER żyje i 

raczej przyjął się dobrze. Dzięki 

za ciepłe słowa. Nie będziemy 

sztucznie rozbudowywać formy 

i pompować treści – ma być 

zwięźle i prosto.  

Ważny czas już za nami, 

NEGOCJACJE PŁACOWE 

zakończone! Szczegóły obok ale 

trzeba pokusić się o krótki 

komentarz – JEST DOBRZE! 

Nikt nie powinien narzekać bo 

wszyscy odczujemy podwyżkę. 

Dodatkowo KADRA ugrała tyle 

ile mogła… a lekko nie było.  

Zapraszam to tej krótkiej 

lektury i pozdrawiam 

serdecznie. 

 

Adam Uznański  

 

 

 

 



 

Przed Nami okres urlopowy… lato tuż, tuż. A po powrocie z wakacji wiadomo wrzesień  
i … czas na integrację KADRY. W tym roku, chcemy tradycyjne spotkanie tzw. „Ognisko 
KADRY” połączyć z Jubileuszem istnienia Związku. Cóż, a może Nasi Członkowie chcieliby 
coś zasugerować – czy wolimy spotkać się na „luzaka” przy ognisku i „wodzie ognistej” 
czy chcemy czegoś bardziej „sztywnego” w strojach wieczorowych przy kieliszku 
szampana? 

My już mamy jakieś koncepcje, ale czekamy na Wasze podpowiedzi – 

może ktoś z Was przyczyni się do wykreowania wrześniowej imprezy! 

CYTAT NEWSLETTERA 

 „Każdy jest geniuszem. Ale jeśli ocenisz rybę po jej zdolności do 

wspinania się po drzewie, całe życie będzie wierzyła, że jest głupia”. 

— Albert Einstein 

KADROWY QUIZ 

Poprzednia zagadka okazała się zbyt trudna, jedynym który szybko wpadł na prawidłową odpowiedź był Prezes 
Kopertowski… ale to się nie liczy i nagrody nie dostał bo w tamtym okresie był członkiem zarządu KADRY.  

A odpowiedź prawidłowa to: Rok 2014, zespół „Pierwsi” i utwór „Balkanica”. Nagrody przechodzą na ten 
miesiąc. 

Zagadka czerwcowa… jaki „Jubileusz” bełchatowska KADRA obchodzi w tym roku, ile lat istnieje Nasz 
Związek. Do wygrania trzy długopisy z zeszłego miesiąca oraz… trzy KADROWE smycze: 

Zasady Quizu: 

- odpowiedzi przesyłamy w terminie do godz. 15.00 w dn. 12.06, na adres e-mail Związku, 
- w quizie nie biorą udziału członkowie organów statutowych Związku, 
- liczy się kolejność zgłoszeń odpowiedzi. 

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-kwbbelchatow.com.pl 
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