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,,Solidarność” Zakładu Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Sp. z
o.o. w Dąbrowie Górniczej działając na podstawie ustawy z dnia
23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz.
U. Nr 55, poz. 236 z późniejszymi
zmianami) informuje Pana Prezesa, że z powodu nie przystąpienia do rozmów ze związkami
zawodowymi dotyczących warunków i zasad przejścia zorganizowanej grupy pracowników ze
Spółki SPEDKOKS Sp. z o.o. do
JSK Sp. z o.o. ( mimo, że zwracaliśmy 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 Dąbrowie Górniczej zaistniał spór
zbiorowy.
NSZZ ,,Solidarność” wzywa pracodawcę tj. Zarząd Zakładu
Przewozów i Spedycji SPEDKOKS Sp. z o.o. i większościowego udziałowca Spółki tj. Zarząd Koksowni Przyjaźń Sp. z
o.o. oraz Zarząd Jastrzębskiej
Spółki Kolejowej Sp. z o.o. , która
ma przejąć wskazanych pracowników, do podjęcia rokowań w
tej sprawie, zgodnie z procedurą
ustawy o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych.
Jednocześnie nadmieniamy, że
od dnia 29 marca 2012 roku podejmiemy przewidziane prawem
działania protestacyjne w formie
oflagowania
Zakładu,
pikiet,
przeprowadzania akcji medialnej
do strajku włącznie.
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miesiące 2012Przyjaźń
r. strata ok. 40 mil. zł.) Zarządu Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.
Koksowni
zaproponował na Małego Hutnika 500 zaakceptowała już Rada Nadzorcza.
zł. NSZZ ,, Solidarność”, mimo, że Teraz musi odbyć się zgromadzenie
sytuacja Koksowni Przyjaźń nie udziałowców w Koksowni Przyjaźń ,
jest najlepsza, na pewno nie zgodzi zamykające rok obrotowy 2011. Ostasię na to, żeby Mały Hutnik był tecznie wypłata nagrody z zysku pomniejszy niż w roku 2011, czyli winna nastąpić najpóźniej w drugiej
mniej niż 800 zł.
połowie maja 2012 roku.

