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Etatyzacja na lata 2019-2020, a w perspektywie zwolnienia?

Nareszcie otrzymaliśmy od pracodawcy planowaną etatyzację na lata 2OI9-2O2O.

Piszemy nareszcie, gdyż zgodnie z podpisanym Porozumieniem ws. zakończenia sporu
zbiorowego z 1grudnia 2016 roku, strony zobowiązaĘ się do uzgodnienia tego planu

w lV kwartale 2018 roku. A ponieważ dokument w tej sprawie otrzymaliśmy
30 Iistopada, to na właściwe rozmowy - wyłączając okres Barbórki - Pracodawca
pozostawił nam zaledwie 3 tygodnie.

Pracodawca zamierza zeiść z zatrudnieniem z obecnego ok.4800 do poziomu 4.601

etatów na koniec 2CIL9 r., a następnie zejść jeszcze niżej - do 4.392 etatów
na koniec grudnia 2O2O r.

Sytuacja niby nie wyg|ąda tak źle, ale:

1. W 2018 r. przyięto do pracy w Kopalni około 70 osób, z cze3o prawie 2|3

na stanowiska umysłowe i do tego bardzo dobrze płatne, chodź otrzymaliśmy

informację, że obowiązuje zakaz zatrudniania do działów administracyjnych.

Czy takich ludzi z zewnątrz, przyiętych poza jakimikolwiek zasadami naboru

iłamiąc kodeks etyki, kopalnia potrzebowała? Raczej nie!

2. Pracodawca zupełnie zignorował nasze postulaty dotyczące przyjmowania

pracowników ze spółek zależnych, znakomicie przygotowanych do pracy

w Kopalni. M.in. w piśmie z20.02.!8r. domagallśmy się,,zatrudnienia mlodych,

doświadczonych i wykwalifikowanych Pracowników Spółek zależnych

i nadzorowanych, których zatrudnienie w Oddziale KWB Bełchatów przyniesie

obopólne korzyści dla funkcjonowania Kopalni, zwiększy wydajność, obniży

koszty, a im samym pozwoli na stabilizację i godne życie".

Dlatego nie ma naszej zgody na zwolnienie kogokolwiek z załogi, tak spośród
pracowników fizycznych, jak i umysłowych.
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24 grudnia dniem wolnym!

(mósfby być)

Tak miało być, ale pracodawca nie rłryraził zgody na złożoną przez nas w dniu
08.10.2018 r. propozycię. Cały kraj było stać na świętowanie 12 listopada, a zabrakło

odwagi na usankcjonowanie itak,,prawie" wolnego dnia 24 grudnia.

Co więcej, firma miałaby z tego same korzyści:

- odwołanie przewozów autobusów, za których puste przeloty i tak musimy zapłacić,

- ograniczenie poboru prądu izużycia wody.

Tak naprawdę w tym dniu pracowali będą rłryłącznie pracownicy systemowi, dla

których będzie to normalny dzień pracy, podobnie jak 25 i 26 grudnia, 1 i 6 stycznia itd.

Pracownikom systemu dziękuiemy za trud Waszej górniczei pracy.

Premie świąteczne

Dzięki naszej wspólnej akcji udalo się we wszystkich spółkach zależnych

uzgodnić świąteczne premie.

W Kopalni od lat pracodawca wypłaca pracownikom 1000 zł, przy okazji pensji

za miesiąc listopad.

Po czynach, a nie pustych obietnicach nas poznacie. WystąpiliŚmy do

Zarządów Spółek o wyptacenie premii Świątecznych dla wszystkich
pracowników i z danego słowa się wywiązatiŚmy nie robiąc z tego medialnego
szumu i obiecują c .,Sttper premie" .

Ostatnią Spółką, w której udało się osiągnąć porozumienie jest RAMB Sp. z o.o.

Dla pracowników firmy RAMB w porozumieniu z 7arządem został zwiększony odpis na

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dzięki temu zostanie wypłacone

świadczenie w wysokości uzależnionej od dochodów na członka rodziny:

o Do 2 000,00
o 2001,00-3500,00
o Powyżei 3 5001,00

Świadczenie to zostanie wypłacone po dniu ].9. L2.2a!8 r.

zwiazek za

- 1 190,00 zt (brutto}

- 980,00 zl {brutto}
- 780,00 zł (brutto}
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