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  CO  Z  NASZYM  ,,10”  LETNIM PAKTEM  GWARANCJI  ?? 

   ZAPOMOGI- ZAMIAST SUWENIRÓW  !! 
Międzyzakładowa Organizacja Związ-

kowa NSZZ ,,Solidarność” Koksowni 

Przyjaźń w  związku ze zmianą ustawy o 

podatku dochodowym ( która nakłada  

konieczność opodatkowania nagród 

rzeczowych, nawet paczek dla dzieci ) ,  

podjęła decyzję o wprowadzeniu  

zapomóg   innych niż losowych w kwocie 

od 110 do 270 zł.. O  zapomogę może 

ubiegać się każdy członek związku   

składając do dnia 23 grudnia 2011 r. w 

siedzibie NSZZ ,,Solidarność” budynek 

PROMYK pok. Nr 9 wniosek o zapo-

mogę.  Wypłata zapomóg realizowana 

będzie od dnia 1 grudnia 2011 r.  

Więcej na str. 2  >>>>>> 

 ZAPRASZAMY !!! 
 

 

       W tym wydaniu  

     Zapomogi  dla  członków  

     NSZZ ,,S” Koksowni Przyjaźń 

 

 

Zarząd Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. 

jednostronnie  wypowiadając Spółce 

Zakład Usług Gospodarczy Sp. z o.o. 

umowę na prowadzenie strzeżonego 

parkingu samochodowego , po raz ko-

lejny, bez najmniejszych skrupułów 

oszukał pracowników Spółki  Pracowni-

czej ZUG Sp. z o.o. pozbawiając ich 

kolejnych miejsc pracy.  Dla Zarządu 

Koksowni Przyjaźń  nie ważne jest, że  

decyzja ta  spowoduje, że pracę stracą 

dwie, a może trzy pracownice Spółki, 

które w 2000 roku, przymusowo wy-

dzielone zostały ze struktur Koksowni 

Przyjaźń w myśl Art. 23.1. Kodeksu 

Pracy.  

Stanowisko NSZZ ,,Solidarność” w 

sprawie powyższej sprawie str.  4 >>> 

 

      OSZUKANI    PRACOWNICY  

   ZUG Sp. z o.o.  !!! 

 

    S K A R G A   NSZZ ,,S”  !!! 
 NSZZ ,,Solidarność” Koksowni 

Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Gór-

niczej wystosował skargę do  Pań-

stwowej Inspekcji Pracy na Panią 

Wiesławę Budziszewską, Prezes 

Centralnego Laboratorium Pomia-

rowo-Badawczego JSW ( która prze-

jęła  naszych pracowników z LA-

BOR-KOKS Sp. z o.o.) za nieprze-

strzeganie i łamanie   praw pracowni-

czych oraz  Kodeksu Pracy i Ustawy o 

Związkach Zawodowych.   

Przypominam wszystkim, że zgodnie  

z przyjętą strategią i decyzją Jastrzęb-

skiej Spółki Węglowej S.A. w ramach 

łączenia i tworzenia jednego laborato-

rium dla całej Grupy JSW S.A. w 

miesiącu maju 2011 roku  nasi pra-

cownicy ze Spółki LABOR-KOKS 

Sp. z o.o. zostali przejęci w myśl Ar. 

23.1 przez Centralne Laboratorium 

Pomiarowo-Badawcze JSW. 

Artykuł 23.1 Koksu Pracy miał  gwa-

rantować  pracownikom LABOR-

KOKS  przez pierwszy rok pracy w 

CLPB gwarancje pracy i płacy oraz 

wszystkie przywileje wynikające z 

ZUZP. Niestety tak nie jest. Jedną z  

pierwszych decyzji Pani Prezes Bu-

dziszewskiej było zabranie pracowni-

kom kartek na posiłki regeneracyjne.  

Pani Prezes, nie informując związków 

zawodowych, zleciła swojej firmie 

(podważamy wiarygodność tych ba-

dań) wykonanie badań wydatku ener-

getycznego, których wynik okazał się 

niekorzystny dla pracowników byłego 

LABOR-KOKSU. 

W dniu 11 października 2011 roku 

Solidarność Koksowni Przyjaźń spo-

tkała się z Panią Inspektor  Państwo-

wej Inspekcji Pracy prowadzącą kon-

trolę w CLPB, precyzując i przedsta-

wiając  zarzuty łamania praw pracow-

niczych przez Panią Prezes CLPB. W 

najbliższym czasie zapoznani zosta-

niemy z wynikami kontroli PIP. 

Więcej na str. 5 >>>> 

  

 

 

 
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przy-

jaźń Sp.  z o.o.  już 17 maja 2011 roku wystąpiła do Prezesa Koksowni Przyjaźń Sp. 

z o.o. Pana Edwarda Szlęka i Prezesa JSW S.A. Pana Jarosława Zagórowskiego o 

przystąpienie do rozmów  w sprawie podpisania porozumienia dotyczącego 10 

letnich gwarancji zatrudnienia dla pracowników Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. i 

Spółek ,,córek”  w związku z zamiarem upublicznienia akcji Jastrzębskiej Spółki 

Węglowej S.A. 

Niestety do dnia dzisiejszego, mimo  naszych starań i pozostałych związków zawo-

dowych nie udało się nam podpisać 10 letnich gwarancji zatrudnienia dla naszych 

pracowników.  

Od dnia 1 września 2011 roku  NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń wraz z 

pozostałymi związkami zawodowymi jest w sporze zbiorowym z Zarządem Kok-

sowni Przyjaźń domagając się realizacji postulatu 10 letnich gwarancji zatrudnienia  

dla pracowników Koksowni Przyjaźń i Spółek zależnych. 

Związki zawodowe  szukają również wsparcia  u Ministra Gospodarki Waldemara 

Pawlaka, który zadeklarował pomoc. W związku z powyższym w dniu 30 września 

2011 roku jeszcze raz zwróciliśmy się do naszego właściciela tj. Jastrzębskiej 

Spółki Węglowej S.A. domagając się od Prezesa Zarządu Pana Jarosława Zagórow-

skiego wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Zarządem Kok-

sowni Przyjaźń Sp. z o.o. i związkami zawodowymi w sprawie Paktu Gwarancji 

Pracowniczych dla naszych pracowników.  Więcej  na str. 2  >>>>>> 

 


