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WESOŁYCH ŚWIĄT ALLELUJA ! 
 

WESOŁYCH ŚWIĄT ALLELUJA ! 

Trwają rozmowy i negocjacje związ-
ków zawodowych z Zarządem Kok-
sowni Przyjaźń w sprawie wysokości 
tzw. Małego Hutnika. Wszystkie 
związki zawodowe wystąpiły ze 
wspólnym stanowiskiem, domagając 
się wypłaty pracownikom zatrudnio-
nym w dniu 4 maja 2012 roku dodatku 
z tytułu Dnia Hutnika w wysokości 
1000 zł. Zarząd   zasłaniając się 
trudną sytuacją finansową Koksowni 
Przyjaźń Sp. z o.o. spowodowaną 
brakiem kontraktów na koks( za dwa 
miesiące 2012 r. strata ok. 40 mil. zł.)  
zaproponował na Małego Hutnika 500 
zł. NSZZ ,, Solidarność”, mimo, że 
sytuacja Koksowni Przyjaźń nie 
jest najlepsza, na pewno nie zgodzi 
się na to, żeby Mały Hutnik był 
mniejszy niż w roku 2011, czyli   
mniej niż 800 zł.  
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Poniżej pismo skierowane do 
Prezesów SPEDKOKSU, JSK i 
Koksowni Przyjaźń 
Komisja Zakładowa  NSZZ 
,,Solidarność” Zakładu Przewo-
zów i Spedycji SPEDKOKS Sp. z 
o.o. w Dąbrowie Górniczej  dzia-
łając na podstawie ustawy z dnia 
23 maja 1991 roku o rozwiązy-
waniu sporów zbiorowych ( Dz. 
U. Nr 55, poz. 236 z późniejszymi 
zmianami) informuje Pana Pre-
zesa, że z powodu nie przystą-
pienia do rozmów ze związkami 
zawodowymi dotyczących wa-
runków i zasad przejścia zorgani-
zowanej grupy pracowników ze 
Spółki SPEDKOKS Sp. z o.o. do 
JSK Sp. z o.o. ( mimo, że zwra-
caliśmy się  z prośbą o takie 
rozmowy kilkakrotnie - pisma z 
dnia 30.01.2012 r. i 13.03.2012 r. 
) , z  dniem 29 marca 2012 r. w 
Zakładzie Przewozów i Spedycji 
SPEDKOKS  Sp. z o. o. w Dą-
browie Górniczej zaistniał spór 
zbiorowy.  
NSZZ ,,Solidarność” wzywa pra-
codawcę tj. Zarząd Zakładu 
Przewozów i Spedycji SPED-
KOKS Sp. z o.o. i większościo-
wego udziałowca Spółki tj. Za-
rząd Koksowni Przyjaźń  Sp. z 
o.o. oraz Zarząd Jastrzębskiej 
Spółki Kolejowej Sp. z o.o. , która 
ma przejąć wskazanych pracow-
ników,   do podjęcia rokowań w 
tej sprawie, zgodnie z procedurą 
ustawy o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych. 
Jednocześnie nadmieniamy, że 
od dnia 29 marca 2012 roku po-
dejmiemy przewidziane prawem 
działania protestacyjne w formie 
oflagowania Zakładu, pikiet, 
przeprowadzania akcji medialnej 

do strajku włącznie. 
 

 

Jednym z postulatów płacowych  NSZZ 
,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń  na 
2012 rok było wypłacenie naszym pra-
cownikom nagrody z zysku za 2011 
rok. Dzisiaj już wiemy, że nasz postulat 
zostanie zrealizowany. Zarząd Kok-
sowni Przyjaźń Sp. z o.o. podjął 
uchwałę o przeznaczeniu kwoty ok. 9 
mil. zł. ( jest to 8,5% średniej płacy 
rocznej , co daje kwotę ponad 5 tyś. zł. 
brutto na każdego pracownika ) na wy-
płatę nagrody z zysku dla pracowników 
Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.. Decyzję 
Zarządu Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. 
zaakceptowała już Rada Nadzorcza.  
Teraz musi odbyć się zgromadzenie 
udziałowców w Koksowni Przyjaźń , 
zamykające rok obrotowy 2011.  Osta-
tecznie wypłata nagrody z zysku po-
winna nastąpić najpóźniej w drugiej 
połowie maja 2012 roku. 
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