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KWB Bełchatów
Rogowiec, dnia 2I.03.2019
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KoMUF{IKAT
Czarne chmury nad Kopalniq i Elektrowniq Bełchatów.
Jako strona społeczrra z wielkim niepokojem obserwujemy ,rmajstrowanie'o
prTy pracach prrygotowawczych do budowy odkrywki Złaczew. Prueciągarńe
i przewlekanie formalnych decyzj i doĘczących uzyskania koncesji (w tym wydawanie
decyzji środowiskowej, uchwalenia aktualizacji gminnych planów zagospodarowania
przestrzennego)
kontekście braku spójności
dokumentach rządowych
doĘczących branży węgla brunafirego, świadczą o wielkim chaosie i niepewności
w kręgach decyzyjnych. Totalna niemoc.
Wywofuje to wielką frustrację i obawę o naszą i naszych rodzin nieodległąprrysńość.
Odkrywka Złoczew miŃa być pomostem dla zapewnienia ciągłościrozwoju regionu,
zagwarantowaniem miejsc ptacy, stabilności Ęcia. W tej chwili ,,Złoczefr' jest jak
znikający punkt. W mediach jest dla polityków niczym niezrrąconym sukcesem,
szansą na najblizszy sukces wyborczy. W rzeczywistościjest marazmem, wciqż
gonionym króliczkiem,bezryTlaczonej ścieź:kidojściado roąpoczęcia budowy.
Jako Związ}<l Zawodowe nie mozemy się na to zgodzić. Występowaliśmy w tej
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sprawie do władz PGE GiEK .A., PGE S.A. oraz najwyższych czynników
rządowych - Ministra Energii i Premiera Rządu RP. Ponadto 05.03.20l.9 r. Poseł
Grzegorz Lorek osobiściewręcrył nasze pismo Prezesowi Jarosławowi
Kacryńskiemu. Czekamy na efekĘ.
Bardzo niepokojące wieści docierają do nas zPGE, które zaKuczowe projekry
uztĄe budowę bloków zasilanych gazem oraz farm wiatrowych. W nxńązku z tym
nasuwa się pytania ,,CU amjdq sięfundasze w PGE na budowę odkrywki Złoczew?"

Ptzezwiele latptzyglądaliśmy się jak Skarb Paristwapobierał z Kompleksu Bełchatów
haracz w postaci dywidendy. Od wielu lat Kompleks Bełchatów finansuje wielkie
inwestycje PGE. Nie chcemy i nię mozemy o tym zapominać. Oczekujemy
solidaryzmu również w naszej sprawie.
Nie chcemy powtóthj z Wałbrzycha. Nie chcemy biedy i upokorzeń jakich
doświadczyli mieszkńcy tamtego regionu. Nie mozemy do tego dopuścić.To jest juz
ostatni czas rta krzyk rcryaczy. Później to tylko będzie krzyk w głusz.y ciemności.
To już ostatrri czas na podejmowanie decyzji biznesowych. To nie jest cms
na obiecanki. To jest ostatni moment na rozpoczęcie działń. Dośćpustosłowia!
Musimy walczyć o nasząprzyszłość.

Zmiany w ZUZ
Nasze organiracje z:lliązkowe wysĘpiły do Dyrektora PGE GIEK S.A. oddział
kwB Bełchatów z propozycjami anian do zIJz. wśród tych propozrycji
znalazĘ się m.in.:

ZmianY

w tabeli

zasadniczego miesięcntych stawek wynagrodzenia

zasadniczego ułzględniajqce wzrost sta,wek oraz lihłidację trzech pierwszych
kategorii (obecna cnłarta lrategoriaw Tąbeli zaszeregowania staje się lrategoriq

pierwszQ.
Wzrost dodatku zą prącę na odlcrywce.

WProwadzenie dodatku za dojazdy dla pracownilów dojeżdżajqcych własnym
transportem.

WProwadzenie dodatku przedemerytalnego dla pracownilów na rok przed
przej ściem na emeryturę.

Płace w półkach
Orgarizacje związkowe ZZ PRC, ZZ GWB i MK Nszz,,Solidarność,,ńoĘĘ
do Spółek PTS Betrans sp. z o.o., RAMB sp. z o.o., MegaSerwis sp. z o.o. iri,
Bestgum Polska sp. z o.o. pisma w/s rozpoczęcia negocjacji dotyczącychpodwyżek
PŁac. W Społce Elbest SecurĘ pierwsze spotkanie w/s płac odbędzie ,ię zo.b:. ztitg r.
Liczymy, ze negocjacje płacowe w Społkach zakończąsię do końca
t.
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