
 Od  dnia  14  do  25  czerwca  2010  roku  NSZZ 
,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń ( pismo poniżej) był w 
sporze zbiorowym z Zarządem Koksowni Przyjaźń Sp. z 
o.o.   stanowczo  domagając się  realizacji zgłoszonych 
przez Solidarność żądań i postulatów płacowych. 

       Dąbrowa Górnicza 14.06.2010 r.
Pan Edward Szlęk
Prezes Zarządu
Koksowni Przyjaźń Sp. z o. o.
w Dąbrowie Górniczej

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Soli-
darność”  Koksowni  Przyjaźń  Sp.  z  o.  o.  w  Dąbrowie 
Górniczej informuje Pana Prezesa, że z powodu niespeł-
nienia żądań przedstawionych przez Międzyzakładową 
Organizację Związkową NSZZ „Solidarność” Koksowni 
Przyjaźń  Sp.  z  o.  o.  w  piśmie  NSZZ/170/10,  z  dniem 
12.06.2010 r. w Koksowni Przyjaźń Sp. z o. o. zaistniał 
spór zbiorowy. 
Ponadto  wzywamy  pracodawcę  do  podjęcia  rokowań 
zgodnie  z  procedurą  ustawy o  rozwiązywaniu  sporów 
zbiorowych. Podpisał,

Przewodniczący MOZ NSZZ   „Solidarność”
              Koksowni Przyjaźń Sp. z o. o. 

                     Zenon Fiuk

O prowadzonym sporze zbiorowym poinformowaliśmy również:
1. Pana Jarosław Zagórowski – Prezes Zarządu JSW S.A.
2. Pana Piotr Duda – Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko 
– Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”
3. Pana Dominik Kolorz – Przewodniczący Sekcji Krajowej 
Górnictwa Węgla Kamiennego  
W wyniku niełatwych negocjacji udało nam  się w dniu 
25 czerwca 2010 roku ( bez konieczności przeprowadza  -  
nia  referendum  i  w  dalszej  kolejności  strajku  ) 
podpisać  ,  po  wcześniejszej  szerokiej  konsultacji  z 
naszymi członkami zwiazku,  porozumienie obejmujące 
wypłatę:
-  3  tyś.  zł.   na  pracownika  na  tzw.  wypoczynek 
,,weekendowy” – wypłata przełom lipca-sierpnia – poprzez 
ZFŚS.
- 2 tyś. zł. na pracownika z przeznaczeniem na wypoczynek 
świąteczno-noworoczny – wypłata przed Świętami Bożego 
Narodzenia poprzez ZFŚS
- 1 tyś. zł. na pracownika poprzez fundusz płac- wypłata do 
15 października 2010 r.
-  wypłata  miesięcznej  premii  motywacyjnej  w wysokości  
8%- począwszy od maja do grudnia 2010 roku.
- wyasygnowanie kwoty 1 mln zł. na regulacje płac, prze-
znaczonej  na  indywidualne  przeszeregowania  i  na 
nagrody za szczególne osiągnięcia zawodowe.
Strony  wspólnie  ustaliły  również,  że  Zarząd  Koksowni 
Przyjaźń Sp. z o.o. wystąpi do naszego właściciela  tj.  JSW  
S.A. 
- z wnioskiem o wypłatę nagrody z zysku za 2010 rok, z  
uwzględnieniem możliwości wypłaty zaliczkowej jeszcze w 
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         SPÓR ZBIOROWY ZAKOŃCZONY – POROZUMIENIE PŁACOWE PODPISANE !!!
- z wnioskiem o wyrażenie zgody na wdrożenie w 
Koksowni Przyjaźń Sp. z  o.o. Pracowniczego Pro-
gramu Emerytalnego.
Poniżej w skrócie przedstawiam regulamin na pod  -  
stawie którego pracownik otrzyma dofinansowanie 
do tzw. wypoczynku weekendowego:
1. Dofinansowanie  do  wypoczynku  weekendowego 
następuje  na  wniosek pracownika złożony wraz z karta 
urlopową  na  minimum  jeden  dzień  urlopu  wy-
poczynkowego w terminie do 60 dni od daty rejestracji 
Protokołu Nr 27 ( rejestracja nastąpiła w dniu 14 lipca 
2010 r.)  do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla 
Pracowników Koksowni Przyjaźń Sp.  z o.o.
2.  Pracownicy  zatrudnieni  w  systemie  pracy 
jednozmianowym  zobowiązani  są  do  wykorzystania  co 
najmniej  jednego  dnia  urlopu  wypoczynkowego 
bezpośrednio  przed  lub  po  wypoczynku  weekendowym 
( piątek lub poniedziałek).
3.  pracownicy zatrudnieni w systemie pracy zmianowej 
oraz równoważnym systemie czasu pracy zobligowani są 
do  wykorzystania  co  najmniej  jednego  dnia  urlopu 
wypoczynkowego  w  dniu  rozpoczęcia  lub  zakończenia 
zmiany  (  służby)  poprzedzającej  skorzystanie  z 
wypoczynku weekendowego. 
4.  Urlop  wypoczynkowy  związany  z  wypoczynkiem 
weekendowym nie może być:
-  tożsamy z  urlopem na  żądanie,  urlopem zdrowotnym 
oraz  urlopem  wypoczynkowym,  przeznaczonym  na 
dofinansowanie wczasów pod gruszą,
-  łączony  z  urlopem  na  żądanie,  urlopem zdrowotnym 
oraz  urlopem  wypoczynkowym  przeznaczonym  na 
dofinansowanie wczasów pod gruszą.
5. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  (  kiedy 
pracownik nie ma już urlopu) pracownik może zwrócić 
się pisemnie do Działu Socjalnego, który przekaże sprawę 
w formie wniosku Zarządowi Spółki do decyzji. Decyzja 
Zarządu Spółki jest ostateczna.
                      TABELA DOFINANSOWANIA

ŚREDNI DOCHÓD BRUTTO NA 
OSOBĘ W RODZINIE Z 3 MIESIĘCY 

POPRZEDZAJĄCYCH  MIESIĄC ZŁO-
ŻENIA WNIOSKU O DOFINANSO-
WANIE WYPOCZYNKU WEEKEN-

DOWEGO

         od        do

WYSOKOŚĆ DOFINAN-
SOWANIA WYPO-

CZYNKU W ODNIESIE-
NIU DO ŚREDNIEGO 
DOCHODU W RODZI-

NIE

       -        2.500,- 3.050,-
2.500,01 3.000,- 3.000,-
3.000,01 3,500,- 2.950,-
3.500,01 4.000,- 2.900,-
4.000.01 4.500,- 2.850,-
powyżej  4.500 2.800,-

                UWAGA !!
Wnioski  o  dofinansowanie  wypoczynki  
weekendowego przyjmowane są  w biurach 
pracowniczych na wydziałach.


