
 

W dniu 21 października 2010 roku odbyło się kolejne 

posiedzenie zwyczajne Komisji Międzyzakładowej Orga-

nizacji Związkowej NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przy-

jaźń Sp. z o.o. na którym Komisja zajmowała się miedzy 

innymi: 

W sprawach Spółek Komisja podjeła uchwałę i stanowisko: 

UCHWAŁA NR. 72/2010 

Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 

NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w 

Dąbrowie Górniczej na posiedzeniu zwyczajnym w 

dniu 21 października 2010 r. w związku z  brakiem 

porozumienia  w sprawie gwarancji pracowniczych  

w związku z planowanym przejściem pracowników 

Zakładu Analityczno-Badawczego do Centralnego 

Laboratorium Pomiarowo-Badawczego  , upoważnia  

Komisję NSZZ ,,Solidarność”  Zakładu Analityczno-

Badawczego LABOR- KOKS Sp. z o.o. w Dąbrowie 

Górniczej  do prowadzenia sporu zbiorowego w try-

bie Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu 

sporów zbiorowych, w szczególności do przeprowa-

dzania akcji protestacyjnych, w tym akcji strajko-

wej.  

Komisja Międzyzakładowa po wysłuchaniu spra-

wozdań przewodniczących Spółek podjeła oficjalne 

stanowisko Nr 1/2010  następującej treści: 

Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej 

NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w 

Dąbrowie Górniczej kategorycznie żąda realizacji poro-

zumienia płacowego z dnia 8 lipca 2010 roku kończą-

cego w Spółce Zakład Remontów Mechanicznych Sp. z 

o.o. rokowania w zakresie prowadzonego  sporu zbio-

rowego. 

Zgodnie z uzgodnieniami i zapisami porozumienia pra-

cownicy Spółki ZRM Sp. z o.o.  , powinni otrzymywać , 

podobnie jak ma to miejsce w Koksowni Przyjaźń Sp. z 

o.o. , comiesięczną premię motywacyjną. Niestety 

mimo tych zapisów oraz pełnego  zaangażowania się i 

sumiennego wykonywania swoich obowiązków, pra-

cownikom Spółki już od kilku miesięcy nie wypłaca się 

premii. 

Przypominamy, że w roku 2009 z powodu ogólnoświa-

towego kryzysu gospodarczego doszło do znacznej ob-

niżki wynagrodzeń pracowników zarówno Koksowni 

Przyjaźń Sp. z o.o. i jej spółek zależnych i podpisane 

porozumienia płacowe w całej grupie  miały być re-

kompensatą finansowa dla naszych pracowników. 

NSZZ ,,Solidarność” informuje Pana Prezesa, jak rów-

nież większościowego udziałowca Spółki tj. Zarząd 

Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o., który zaakceptował i wy-

raził zgodę na podpisanie powyższego porozumienia, że  

w przypadku nie spełnienia naszego żądania w dniu 29 

października 2010 roku NSZZ ,,Solidarność” zorgani-

zuje pikietę przed siedzibami Spółek SPEDKOKS Sp. z 

o.o. i  Zakład Remontów Mechanicznych Sp. z o.o.                   

                                             >>>>>>>>>>>>> 

        

  
 

Koksik str. 4 

      **** SPÓŁKI    **** SPŁÓKI**** SPŁÓKI**** 

   Z prac Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ ,,S” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. !!  

     SPÓR ZBIOROWY W LABOR- KOKSIE Sp. z o.o. 
NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń i inne 

związki zawodowe, prowadząc spór zbiorowy, doma-

gają się długoletnich gwarancji płacy i pracy dla pra-

cowników naszej Spółki LABOR- KOKS Sp.  z o.o. , 

którzy zgodnie z decyzją JSW S.A. w ramach re-

strukturyzacji i tworzenia grupy węglowo-koksowej 

mają zostać połączeni i trafić do Centralnego Labo-

ratorium Badawczego JSW.  

W sprawie gwarancji odbyło się kilka spotkań, jednak 

są rozbieżności i  na dzień wydania KOKSIKA nie 

doszło jeszcze do podpisania stosownego porozumienia. 

 

oraz budynkiem Dyrekcyjnym Zarządu Koksowni Przy-

jaźń Sp. z o.o. , a od dnia 2 listopada 2010 roku wpro-

wadzi w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. oraz Spółkach 

ZRM Sp. z o.o. i SPEDKOKS Sp. z o.o. pogotowie 

strajkowe. 
Do wiadomości:   
Pan Edward Szlęk – Prezes Zarządu  Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.  

Pan Henryk Kolender- Przewodniczący Rady Nadzorczej Zakładu 

Remontów Mechanicznych Sp. z o.o. 

 

Na posiedzeniu w dniu 21.10.2010 r. Komisja 

Międzyzakładowa rozpatrzyła również pozytywnie 

wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla naszych 

członków związku, przyznając zapomogi w łącznej 

kwocie 3 tysięcy złotych. 

 

    OKRADLI   PRACOWNIKÓW   SPÓŁEK !!! 
Prezes Zarządu 

Pan Edward Szlęk 
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ 

,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie 

Górniczej domaga się od Pana Prezesa interwencji i 

zmiany niekorzystnych zasad wynagradzania, na któ-

rych przyjmowani są do pracy w Koksowni Przyjaźń  

Sp. z o.o. pracownicy Spółek ,,córek”. Niedopuszczalne 

jest , aby pracownikom Spółek zależnych , z doświadcze-

niem  zawodowym i sprawdzonymi kwalifikacjami pro-

ponować najniższe stawki indywidualnego zaszeregowa-

nia porównywalne z tymi, które Koksownia proponuje  

absolwentom szkół, podejmujących pracę po raz pierw-

szy. 

Takie potraktowanie  pracowników naszych Spółek 

przez  Dyrektora Technicznego Członka Zarządu Kok-

sowni Przyjaźń Sp. z o.o. Pana Bogusława Smółkę jest, 

niczym innym jak jawnym i świadomym poniżaniem i 

lekceważeniem  tych ludzi, którzy podejmując decyzje o 

przejściu do pracy w  Koksowni Przyjaźń nie spodzie-

wali się, że zostaną w taki cyniczny sposób oszukani.    

NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń kategorycznie 

domaga się od Pana Prezesa interwencji w powyższej 

sprawie.      Podpisał:          Zenon Fiuk 

 


