
 

SZANOWNE DELEGATKI  I  DE-

LEGACI  ! W imieniu Komisji Mię-

dzyzakładowej Organizacji Związko-

wej NSZZ ,,Solidarność” Koksowni 

Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górni-

czej mam zaszczyt złożyć sprawozda-

nie z działalności naszego związku za 

okres od 26 marca 2011 roku do 30 

marca 2012 roku.  Komisja Międzyza-

kładowa w tym czasie wykonywała  

zadania wynikające ze Statutu naszego 

związku.  Na bieżąco realizowała rów-

nież podjęte przez WZD i Komisję sta-

nowiska i uchwały. Od ostatniego 

Sprawozdawczego Zebrania Delega-

tów, które odbyło się w dniu 25 marca 

2011 roku, Komisja Międzyzakładowa 

odbyła 11 posiedzeń zwyczajnych i 3 

posiedzenia nadzwyczajne. W pierw-

szej połowie 2011 roku podpisaliśmy z 

Zarządem Koksowni Przyjaźń Sp. z 

o.o.  porozumienie, w sprawie wypłaty 

nagrody z zysku za 2010 rok.  

Zrealizowaliśmy również stanowisko 

Nr 1 WZD z dnia 25 marca 2011 roku 

w sprawie wypłaty tzw. rekompensat  

za zyski dla pracowników w naszych 

Spółkach ,,córkach”.  Podpisaliśmy 

porozumienie dotyczące polityki pła-

cowej na 2011 rok, które zagwaranto-

wało naszym pracownikom dodatkowy 

odpis na Zakładowy Fundusz Świad-

czeń Socjalnych na poziomie 2010 roku 

, to znaczy  9 tyś. zł brutto. Porozumie-

nie to zagwarantowało również zwięk-

szenie dodatku z tytułu Dnia Hutnika z 

kwoty 500 zł do kwoty 800 zł. Zagwa-

rantowało również uruchomienie pre-

mii motywacyjnej w wysokości 9% 

miesięcznie przez cały 2011 rok. 

Natomiast w  dniu 5 grudnia 2011 roku 

podpisaliśmy kolejne porozumienie w 

sprawie zasad wykupienia dodatku za 

staż pracy z bonusem 50% ,  zmiany 

formy wyliczenia dodatku zmianowego 

oraz zwiększenia odpisu na Zakładowy 

Fundusz Świadczeń Socjalnych na 

2012 rok o kwotę 5 tyś. zł. 

Obecnie prowadzimy rozmowy i nego-

cjacje dotyczące wypłaty naszym pra-

cownikom nagrody z zysku za 2011 rok 

i zagwarantowanie realizacji pozosta-

łych nie uzgodnionych jeszcze postu-

latów płacowych na 2012 rok. 

W lipcu  2011 r. nastąpiła prywatyzacja 

i wejście  JSW S.A. na Giełdę Papie-

rów Wartościowych.  Sam fakt prywa-

tyzacji i sposób jej przeprowadzenia  

wzbudził wiele kontrowersji zarówno u 

samych górników,    >>>>>>>> 

       Sprawozdanie z prac  NSZZ ,,Solidarność’’  za okres od  marca  2011   -  do marca   2012 roku. 

dotyczące konsolidacji Grupy JSW 

S.A. i  podejmuje wszelkie prawne  

działania   w celu uzgodnienia i wyne-

gocjowania jak najlepszych gwarancji i 

osłon dla naszych pracowników obję-

tych restrukturyzacją.  

Najlepszym przykładem tego jest fakt, 

że broniąc pracowników LABOR-

KOKSU Sp. z o.o. zmuszeni byliśmy 

wystąpić ze skargą do PIP na Panią 

Prezes Centralnego Laboratorium Po-

miarowo-Badawczego Sp. z o.o. 

Niestety ciągle nie udało nam się poro-

zumieć z pracodawcą w sprawie  pod-

pisania dla naszych pracowników  

gwarancji pracowniczych , podobnych 

do tych, które mają zarówno  pracow-

nicy JSW S.A. jak i pracownicy Kom-

binatu  Koksowniczego Zabrze. W tej 

sprawie zwróciliśmy się o pomoc do 

Krajowej Sekcji Węgla Kamiennego, 

której jesteśmy członkiem. 

MOZ NSZZ ,,Solidarność” Koksowni 

Przyjaźń Sp. z o.o. jest jedną z tych 

organizacji, które zawsze biorą czynny 

udział  w  manifestacjach i pikietach , 

zarówno na szczeblu Regionu Śląsko- 

Dąbrowskiego, jak całego kraju.  

Braliśmy również aktywny udział w 

akcji  zbierania podpisów, zorganizo-

wanej przez Solidarność, aby w ten 

sposób zmusić Premiera Donalda Tu-

ska do przeprowadzenia referendum w 

sprawie planowanego przez Rząd pod-

niesienia i zrównania wieku emerytal-

nego dla kobiet i mężczyzn . W Kok-

sowni Przyjaźń Sp. z o.o. zebraliśmy  

ponad 2 tyś. podpisów. 

   Nasza organizacja związkowa 

tradycyjnie brała udział we wszyst-

kich ważnych uroczystościach w 

regionie i kraju takich  jak: 

- uroczystości sierpniowe w Gdań-

sku i Jastrzębiu Zdroju , 

- uroczystości związane z  obcho-

dami XXX rocznicy pacyfikacji 

Kopalni Wujek,   

- uroczystości niepodległościowe w 

Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, 

Sosnowcu,    Olkuszu i  Bydlinie.   
Ciąg dalszy sprawozdania na str. 4 
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, którzy nie wyrażali zgody na prywaty-

zację ( referendum strajkowe, pogoto-

wie strajkowe), jak również w pozo-

stałych Spółkach JSW S.A. Mimo ich 

sprzeciwu Zarząd JSW S.A. wraz z 

Ministerstwem Skarbu i Ministrem 

Gospodarki podjęli w dniu 12 maja 

2011 roku decyzję o prywatyzacji 

Spółki i przyznaniu darmowych Akcji 

Serii ,,C” nieuprawnionym pracowni-

kom JSW S.A. i pracownikom Spółek 

,,córek”  JSW.  Na pewno sukcesem 

naszego związku jest to, że pracownicy 

Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.  otrzy-

mali akcje na bardzo korzystnych zasa-

dach, niejednokrotnie lepszych niż 

górnicy. Niestety mimo naszej inter-

wencji w Komisji Trójstronnej oraz w 

Zarządzie JSW S.A. ,  nie udało nam 

się wpłynąć na zmianę uchwały Mini-

sterstwa Skarbu i Gospodarki  z dnia 12 

maja 2011 roku, która pozbawiła prawa 

do Akcji Seri ,,C” emerytów i naszych 

pracowników ze Spółek ,,córek”. W 

tym miejscu należy jednak zaznaczyć, 

że po naszej interwencji Prezes JSW 

S.A. Pan Jarosław Zagórowski zobo-

wiązał się do przygotowania porozu-

mienia w sprawie odkupienia przez 

JSW S.A.  udziałów od  tych naszych 

pracowników, którzy nie mają prawa 

zamiany ich na akcje JSW. 
Kwotą wyjściową do negocjacji ze 

związkami zawodowymi, będzie  war-

tość księgowa  udziałów w momencie 

ich wykupu przez JSW S.A. 

Aktualnie w grupie JSW S.A. dokonują 

się istotne zmiany związane z konsoli-

dacją Grupy. Dotyczy to bezpośrednio 

również Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. i 

naszych Spółek ,,córek” .  

W ramach konsolidacji nasza grupa 

informatyków przejęta została przez 

Spółkę informatyczną CIROW JSW, 

która obecnie zmieniła nazwę na AD-

VICOM, natomiast LABOR-KOKS Sp. 

z o.o. połączony został z CLP-B JSW.  

Aktualnie prowadzone są opracowania 

i analizy tworzenia  na bazie SPED-

KOKSU Sp. z o.o. dużej Spółki kole-

jowej, która obsługiwać będzie trans-

port kolejowy w całej grupie.   

NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przy-

jaźń stara się na bieżąco śledzić i kon-

trolować decyzje właścicielskie   >>> 
Koksik  str. 3 

Poniżej przedstawiam Sprawozdanie z prac Komisji Między-
zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ ,,Solidarność” Kok-
sowni Przyjaźń Sp. z o.o. za ostatni rok działalności naszego 

związku. 


