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Podwyżki bez porozumień płacowych !

Od 2016 roku obowiązuJe w kopalni nowa tradycia - pracodawca nie negoc|uje ani nie podpisuje ze
związkami rawodowymi porozumień płacowych, czy podobnie będzie w 2018 roku? Niestety,
obawiamy się, źe iW tym roku Dyrektor kopalni nie podejmie należytych starań (a raczej zastosuje

uniki) zmierzających do podpisania porozumienia placowego. Nie oznacza to, że my, jako strona

społeczna, mamy pożostać biernymi. Zważywszy na znakomitą sytuację finansową trupy PGE - zysk

operacyjny PGE za 2Ot7 rok wyniósł 7,6 mld zł, z czego na PGE GiEK 5A przypadło ponad 4 mld zł,

rekordowe wydobycie węgla w KWB Bełchatów - wystąpiliśmy do Dyrektora z na§tępującymi
postulatami:

- dokonania przeszeregowań indywidualnych pracowników KWB Bełchatów, którzy nie otrzymali
podwyźki wynagrodzeń w 2017 r,,

- zwiększenia dodatku za pracę na odkrywce,

- przygotowania projektu Protokołu dodatkowe8o do zvzP KWB BełchatóW uwzględniającego

wprowadzenie:

a/ nowych tabel stawek miesięcznego wynagrodzenia,

b/ nowej wysokości średniej płacy zasadniczej - od której Wyplacane są niektóre dodatki do płac,

c/zmianę formuły wynagrodzenia bazowego, celem wypłacania określonego dodatku funkcyjnego.

lnformujemy , że terminy spotkań związków zawodowych z Dyrekcją W sprawie tych postulatóW

zostały ustalone na 19 i28 lute8o 2018r.

Złoczew do szuflady?

W tazetach: Rzeczpospolita i Parkiet ukazały się ańykuły mówiące o zaB.oźeniach dla

budowy nowych odkrywek w Polsce. Chciałoby się rzec: a nie móWiliśmy! Zresztą, tak na dobrą

sprawę, dopiero od ubiegłorocznej ma,iowej konferencji zorganizowanej przez nas W Bełchatowie,

zaczęło się coś realnego dziać w temacie Złoczewa, Pada dużo uspokajających słów, zwłaszcza ze

strony środowisk rządowych i lokalnych posłów (,,nasz" senator konsekwentnie milczy w tej sprawie,
podobnie zresztą jak We Wszystkich pozostałych sprawach górnicżo-energetycznych), Ale te słowne
krople na uspokojenie nie zmieniają następujących faktów:
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- ne8atywne8o podejścia Unii Europejskiej do 8órnictwa Wę8la brunatnego,

- marnego zaan8ażowania wladz pGE we wszelkie spotkania dotyczące budowy o/złoczew (nie
uczestniczą nawet W pracach parlamentarnego zespoiu ds. Złoczewa|,

- dużego zaangażowania środowisk ekologicznych, które gdzie mogą, blokują prace nad budową
nowych odkrywek w Polsce,

- prawdopodobnego zaantażowania PGE W budowę pierwszej W Polsce elektrowni atomowej,
co może skutecznie uniemożliwić budowę odkrywki Złoczew,

Za gazetą Parkiet podajemy informację, podobno uzyskaną ze źródeł zbliżonych do PGE:

,,Po ewentualnym uzyskaniu przez PGE koncesji na wydobycie węgla na nowych terenach, projekty
te trafią do szuflady".

oby nie było tak jak przewidywaliśmy; duźo szumu, deklaracji, zwlaszcza przed wyborami
samorządowymi i parlamentarnymi, uzyskanie decyzji środowiskowej i Wystąpienie o koncesję
(przed Wyborami samorządowymi), a później uzyskanie nawet koncesji na wydobycie (przed
wyborami parlamentarnymi), tylko co z te8ol zwłaszcza dla nas, górników z Kopalni BełchatóW
żywotnie zainteresowanych naszą przyszłością. A że przyszłość ta rysuje się w dość czarnych banłach
mogliŚmy przekonać się podcza§ ostatnie8o spotkania z dyrektorem Kopalni, który stwierdził wprost,
że w kontekście przedłużających się starań o budowę O/Złoczew należy rozważyć zmlanę etaĘzacji
w kopalni (czytaj: zmniejszenie zatrudnienia).

Przyjęcia do Kopalni - są, czy ich nie ma?

z jednej strony nie ma przyjęć do kopalni - żadnych oficjalnych ogłoszeń o naborze, żadnych
oficjalnych przesunięć ze spółek zaleźnych. Z drugiej strony wciąż pojawiają się informacje
o nowych osobach zatrudnianych w kopalni i elektrowni. Zresztą pod różnymi budynkami
w Rogowcu coraz więcej samochodów z rejestrac,ią z poza powiatu bełchatowskiego.

W poprzednich latach obowiązywała niepisana zasada o zatrudnianiu do kopalni członków rodziny po
zmarłych pracownikach. w z0l7r. przestała obowiązywać ipo zmarłych nie przyjęto nikogo.

Przez wiele lat w większości droga prowadząca do zatrudnienia w kopalni prowadziła przez spółki
zależne. Teraz, niestety, obowiązuią inne standardy i kodeksy. Nie oceniając kompetencji nowYch
pracowników ani ich nie dyskredytUjąc, Wyrażamy jedynie zdziwienie realizowaną W kopalni polityką
zatrudnieniową. Zdarzają się co prawda przypadkizatrudniania ludzize spółek zaleźnych, ale ze stażem
liczonym nie w latach, lecz w miesiącach a nawet tygodniach!Jak widać co niektórych obowiązują inne
ścieżki awansu.
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