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GWARANCJE ZATRUDN|EN|A W sPoŁKAcH PoDPlsANE!

10 września dla pracowników Spółek:

BETRANS, BESTGUM, MEGASERW\S i RAMB organizacje związkowe, ZZ PRC,
ZZGWB i N ZZSolidarność, podpisaĘz Pracodawcami Porozumienie dotyczące

gwarancji zatrudnienia. Porozumienie obowidzuie do 37.72.2027r.
z mozliwością przedłuzenia jego terminu na następne lata. Wynegocjowane
przez nas i podpisane porozumienie pozwoli pracownikom spółek na spokojną
pracę i planowanie swojej przyszłości zawodowej. Nikt z nas nie musi obawiać
się nieuzasadnionej redukcji zatrud nienia.

W podpisanym Porozumieniu Pracodiwcy zobowiązali się do:

- niedokonywania zwoInień z przyczvn niedotyczących pracowników,

- przestrzegania wszystkich źródeł Prawa pracy obowiązujących dotychczas
w Spółkach,

- negocjacji co dwa lata ilości miejsc pracy objętych gwarancjami zatrudnienia,
- w przypadku naruszenia zasad niedoĘczących pracowników Pracodawcy

zobowiązali się - wzorem Kopalni - do wypłacenia stosownych odszkodowań.

Gwarantem podpisanych Porozumień są: PGE GiEK S.A. z siedzibą w Bełchatowie
oraz PGE S.A. z siedzibą w Warszawie.
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Z dumą informuiemn że iako związki zawodowe po raz koleiny wzięliśmy
odpowiedzialność za zalogi Spólek zależnych, zapewniając stabilne i

bezpieczne miejsca pracy, w szczególności dla pracowników zrzeszonych w
naszych organizacjach związkowych.

Pomimo tego, iż niektóre związki zawodowe nazywały historyczne już

porozumienia gwarancyjne wypracowane przez nas nic nie znaczącymi

dokumentami, to porozumienia te obowiązują w Kopalni od ponad 20 lat.

Przez cały ten okres żaden z pracowników Kopalni, pomimo różnych zmian

organizacyjnych, nie został zwolniony z pracy lub przeniesiony do innych
podmiotów gospodarczych, Zgodnie z podpisanymi Porozumieniami
gwarancyjnymi nasi członkowie w spółkach, podobnie jak w Kopalni, nie utracą

swoich uprawnień pracowniczych i mogą być pewni o swoją zawodową
przyszłość.

lnformujemy również, że niezależnie od podpisanego porozumienia,

nadrzędnym naszym celem jest domaganie się od Pracodawcy
zatrudniania Pracowników ze Spółek zależnych.
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