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INFORMACJE Z KWB / GIEK 

 W dniu 09.07.2019r. został podpisany Protokół 

Dodatkowy Nr 6 do ZUZ. W protokole wprowadzono 

obowiązujący od 1 sierpnia 2019r. nowy Załącznik nr 4 

zawierający wzrost dodatku funkcyjnego o 10%. Czyli jeśli 

ktoś otrzymywał dodatek w wysokości 20%, to wg. nowej tabeli 

będzie otrzymywał 22%. Z tym, że ułamki procentów 

zaokrąglono matematycznie. Kwotowo 1% dodatku 

funkcyjnego to 26zł, więc szybko można policzyć o ile nam 

ten składnik płacy wzrośnie.  

Należy zdementować jedną rzecz – weryfikacja wysokości 

aktualnie wypłacanych dodatków funkcyjnych odbywa się 

zgodnie z zapisami Art. 14 ZUZ raz na 6 miesięcy, co właśnie się 

odbywa. Nie było intencją pracodawcy jak i związków 

zawodowych obniżenie wypłacanych dodatków tak, żeby 

starczyło na ich podniesienie. Jeśli pracownikowi funkcyjnemu 

zmniejszyła się ilość nadzorowanych pracowników poniżej 

danego zakresu, to dodatek zgodnie z ZUZ, powinien zostać 

obniżony. Jest to oczywiście droga dwukierunkowa. Problem 

związany z liczbą nadzorowanych pracowników (spadek 

liczebności komórek organizacyjnych) był sygnalizowany 

Pracodawcy wielokrotnie. Jest dobra wola wszystkich stron 

ZUZ, aby stworzyć inny, elastyczniejszy model dla dodatku 

funkcyjnego. 

  Nadal trwają prace związane z opracowaniem sposobu  

realizacji dodatku funkcyjnego dla osób dozoru wypełniących 

specjalistyczne obowiązki na terenie zakładu górniczego (a nie 

pełniących nadzoru nad podległymi pracownikami). Wszystkie 

organizacje związkowe są zaangażowane w pozytywne 

rozwiązanie tej kwestii i z pewnością nie brak dobrej woli stron 

ZUZ. Zainteresowane osoby prosimy o jeszcze trochę 

cierpliwości.  

 Wiemy wszyscy, że w tym miesiącu zakończono 

formowanie zwałowiska zewnętrznego Pola Szczerców. To było 

17 lat ciężkiej pracy, wiele rozwiązanych problemów 

technicznych i zaangażowanie wielu pracowników Naszej 

Kopalni w tym również Was – członków KADRY. W imieniu 

Zarządu Związku dziękujemy. 

 

SZANOWNI KADROWICZE 

  Jak to w miesiącach letnich, szczególnie 

po sprawnie przeprowadzonych 

negocjacjach płacowych, czas na zasłużoną 

przerwę w pracy. Wszystkim, którzy są 

jeszcze przed urlopem, życzymy 

przyjemnego wypoczynku. 

  Cieszę się, że Newsletter przyjął się 

dobrze i czekacie na kolejne wydania. Jest 

mi miło, że nie tylko członkowie KADRY    

z uwagą czytają ten informator. Życzę więc 

miłej lektury i mam nadzieję, że „kolor 

atramentu” tym razem wszystkim się 

spodoba. Pewnemu „życzliwemu” 

czytelnikowi, który łapiąc za słówka 

próbował doprowadzić do nieporozumień 

pomiędzy KADRĄ a innymi organizacjami 

związkowymi pragnę podziękować za 

rozreklamowanie naszej strony 

internetowej. Drobne wyjaśnienie - 

KADRA nikogo nie „ogrywa”, nie 

„rozgrywa” i z pewnością szanuje każdego 

partnera strony społecznej. Oczekujemy 

również tego samego w stosunku do nas. 

Adam Uznański  

 

 

 

 



Zarząd Związku podjął już decyzję dotyczącą obchodów Jubileuszu 30-lecia istnienia  
ZZ KADRA KWB Bełchatów. Prosimy szanownych Kadrowiczów o zarezerwowanie sobie 
terminu 13 września 2019r., więcej informacji teraz nie zdradzimy… budujemy napięcie! 

WAŻNE! 

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. 

CYTAT NEWSLETTERA 

 „Nie należy za byle co skreślać ludzi. 

Życie jest za krótkie na pretensje i konflikty.” Ewa Nowak 

KADROWY QUIZ 

Rozwiązanie zagadki z poprzedniego miesiąca – w tym roku KADRA obchodzi Jubileusz 30-lecia 
istnienia. Nagrody rozdane, fajnie że członkowie Związku znali odpowiedź. 

PODNOSIMY STAWKĘ!! Zagadka lipcowa… należy podać dokładną datę zakończenia formowania 
zwałowiska zewnętrznego Pola Szczerców (dzień, miesiąc, rok). No cóż „zwałocy” mają większe szanse, ale 
należy im się. Do wygrania dwie superowe koszulki Naszego Związku (rozmiar L i M), długopisy 
oczywiście też. 

Zasady Quizu: 

- odpowiedzi przesyłamy w terminie do godz. 15.00 w dn. 29.07, 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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