
  

 

 

 

 
              Dąbrowa Górnicza 17.05.2011 r. 

PREZES  
KOKSOWNI PRZYJAŹŃ 
PAN EDWARD SZLĘK 
Międzyzakładowa Organizacja 
Związkowa NSZZ ,,Solidarność” 
Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w 
Dąbrowie Górniczej zwraca się  o 
przystąpienie do rozmów w spra-
wie podpisania porozumienia doty-
czącego 10 letnich gwarancji za-
trudnienia dla pracowników Kok-
sowni Przyjaźń i Spółek zależnych 
w związku z  zamiarem upublicz-
nienia akcji Jastrzębskiej Spółki 
Węglowej S.A.  
NSZZ ,,Solidarność”  domaga się 
od Pana Prezesa  zapewnienia 
naszym pracownikom,  podobnych 
gwarancji zatrudnienia , jakimi zo-
staną objęci pracownicy Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej S.A. przed 
wejściem na Giełdę Papierów 
Wartościowych , ponieważ jeste-
śmy jedną grupą kapitałową. 
Domagamy się również decyzji i 
uregulowań prawnych w sprawie 
nabycia akcji  przez uprawnionych 
pracowników Koksowni Przyjaźń 
Sp. z o.o. i Spółek ,,córek” , a dla 
nie uprawnionych pracowników 
przyznania rekompensat  na po-
dobnych zasadach, jak w JSW S.A.  
NSZZ ,,Solidarność” Koksowni 
Przyjaźń i cała Załoga oczekuje od 
Pana Prezesa pozytywnych decyzji 
w przedstawionych powyżej  spra-
wach.  
   Podpisał,  

  Zenon Fiuk 
Do wiadomości: 
Prezes JSW S.A.  Jarosław Zagórowski 
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PREZES  
KOKSOWNI PRZYJAŹŃ 
PAN EDWARD SZLĘK 
Działając na podstawie ustawy z 
dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywa-
niu sporów zbiorowych ( Dz. U. Nr 
55, poz.  236 z późn. zm.) Związki 
Zawodowe działające  w Koksowni 
Przyjaźń Sp. z o.o. w związku z 
niespełnieniem żądań zawartych w 
pismach z dnia 18.08.2011r. doty-
czących zawarcia paktu gwarancji 
pracowniczych dla pracowników 
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 SPÓR ZBIOROWY – W SPRAWIE  10 letnich GWARANCJI PRACOWNICZYCH  !!! 

  
Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. i Spółek-
córek informują, że od dnia 
01.09.2011r. zaistniał spór zbiorowy. 
Pakt gwarancji pracowniczych ma na 
celu zapewnienie trwałości dotychcza-
sowych warunków pracy pracownikom 
w kontekście zmian własnościowych i 
procesu prywatyzacji grupy JSW S.A. 
Wyjaśniamy również, że przedstawiając 
w pismach z dnia 18.08.2011r. problem 
dyskryminacji i nierównego traktowania 
pracowników w grupie JSW S.A., nie 
wskazywaliśmy tej kwestii jako przy-
czyny wysunięcia żądań a jedynie 
przekazaliśmy odczucia pracowników 
Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. i Spółek-
,,córek”. 
Z uwagi na rozbieżne stanowiska Pra-
codawcy i Związków Zawodowych od-
nośnie zgodności z prawem zaistnia-
łego sporu zbiorowego, oczekujemy 
rozstrzygnięcia tego zagadnienia na 
drodze sądowej, zgodnie z zapowiedzią 
Zarządu firmy.  
Związki Zawodowe działające w Kok-
sowni Przyjaźń Sp. z o.o. do czasu 
decyzji sądu wstrzymają się od eskala-
cji protestu. 
 

CZY PROWADZONY SPÓR ZBIOROWY 

JEST ZGODNY Z PRAWEM ??? 
Pracodawca tj. Zarząd Koksowni 
Przyjaźń Sp. .z o.o.  zarzucił na-
szym organizacją związkowym, że 
prowadzony spór zbiorowy jest nie-
zgodny z prawem. 
Pracodawca zakwestionował do-
puszczalność sporu w przedmiocie 
zawarcia paktu gwarancji pracowni-
czych twierdząc, że ,,żądanie za-
warcia Paktu Gwarancji dla pra-
cowników Spółki nie stanowi z 
mocy prawa podstawy do wszczę-
cia sporu zbiorowego”. 
NSZZ ,,Solidarność” poprzez Re-
gion Śląsko- Dąbrowski uzyskał 
opinię prawną Dr hab. Jakuba Ste-
lina prof. UG, że żądanie zawarcia z 
pracodawcą paktu gwarancji pra-
cowniczych mieści się w przedmio-
cie sporu zbiorowego określonym w 
art. 1 ustawy o związkach zawodo-
wych. Według profesora Stelina 
żądanie zawarcia Paktu Gwarancji 
Pracowniczych może być podstawą 
wszczęcia sporu zbiorowego !!!! 
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Prezes Zarządu 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 
Pan Jarosław Zagórowski 

Związki  zawodowe  działające w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie 
Górniczej po raz kolejny zwracają się do Pana Prezesa o wyrażenie zgody 
na podpisanie porozumienia dotyczącego 10 letnich gwarancji zatrudnienia 
dla pracowników Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. i naszych Spółek ,,córek”.  
Pakt gwarancji pracowniczych ma na celu zapewnienie trwałości 
dotychczasowych warunków pracy pracownikom w kontekście zmian 
własnościowych i procesu prywatyzacji grupy JSW S.A. 
Informujemy naszego większościowego udziałowca, że od dnia 1 września 
2011 roku jesteśmy w sporze zbiorowym z Zarządem Koksowni Przyjaźń Sp. 
z o.o.  , który zasłaniając się brakiem zgody Zarządu JSW S.A. uchyla się od 
podpisania z organizacjami związkowymi paktu gwarancji pracowniczych. 
Nadmieniamy, że w grupie JSW S.A. zarówno Kombinat Koksochemiczny 
Zabrze S.A. jak i Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Viktoria S.A.  zostały 
objęte gwarancjami zatrudnienia i dlatego domagamy się takich samych 
gwarancji dla naszych pracowników. 
Informujemy Pana Prezesa, że przedłużające się negocjacje doprowadzają 
do niepotrzebnych napięć wśród Załogi naszej firmy  i spowodują, że 
wszystkie organizacje związkowe działające w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. 
nie będą miały wyjścia i zmuszone zostaną do zaostrzenia sporu 
zbiorowego. 
Związki zawodowe  Koksowni Przyjaźń i cała Załoga oczekuje od Pana 
Prezesa zrozumienia i pozytywnych decyzji w sprawie gwarancji 
pracowniczych.  
       Z poważaniem, 
Organizacje związkowe Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. 

 Do wiadomości: 

Minister Gospodarki Pan Waldemar Pawlak 


