Sprawozdanie z prac NSZZ ,,Solidarność’’ za okres od marca 2011 - do marca 2012 roku.
SZANOWNE DELEGATKI I DELEGACI ! W imieniu Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ ,,Solidarność” Koksowni
Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej mam zaszczyt złożyć sprawozdanie z działalności naszego związku za
okres od 26 marca 2011 roku do 30
marca 2012 roku. Komisja Międzyzakładowa w tym czasie wykonywała
zadania wynikające ze Statutu naszego
związku. Na bieżąco realizowała również podjęte przez WZD i Komisję stanowiska i uchwały. Od ostatniego
Sprawozdawczego Zebrania Delegatów, które odbyło się w dniu 25 marca
2011 roku, Komisja Międzyzakładowa
odbyła 11 posiedzeń zwyczajnych i 3
posiedzenia nadzwyczajne. W pierwszej 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 płacowej na 2011 rok, które zagwarantowało naszym pracownikom dodatkowy
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na poziomie 2010 roku
, to znaczy 9 tyś. zł brutto. Porozumienie to zagwarantowało również zwiększenie dodatku z tytułu Dnia Hutnika z
kwoty 500 zł do kwoty 800 zł. Zagwarantowało również uruchomienie premii 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 negocjacje dotyczące wypłaty naszym pracownikom nagrody z zysku za 2011 rok
i zagwarantowanie realizacji pozostałych nie uzgodnionych jeszcze postulatów płacowych na 2012 rok.
W lipcu 2011 r. nastąpiła prywatyzacja
i wejście JSW S.A. na Giełdę Papierów Wartościowych. Sam fakt prywatyzacji i sposób jej przeprowadzenia
wzbudził wiele kontrowersji zarówno u
samych górników, >>>>>>>>

Poniżej przedstawiam Sprawozdanie z prac Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. za ostatni rok działalności naszego
związku.
, którzy nie wyrażali zgody na prywatyzację ( referendum strajkowe, pogotowie strajkowe), jak również w pozostałych 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 pracownikom JSW S.A. i pracownikom Spółek
,,córek” JSW. Na pewno sukcesem
naszego związku jest to, że pracownicy
Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. otrzymali akcje na bardzo korzystnych zasadach, niejednokrotnie lepszych niż
górnicy. Niestety mimo naszej interwencji w Komisji Trójstronnej oraz w
Zarządzie JSW S.A. , nie udało nam
się wpłynąć na zmianę uchwały Ministerstwa 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 zobowiązał się do przygotowania porozumienia 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 wartość księgowa udziałów w momencie
ich wykupu przez JSW S.A.
Aktualnie w grupie JSW S.A. dokonują
się istotne zmiany związane z konsolidacją 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 ADVICOM, natomiast LABOR-KOKS Sp.
z o.o. połączony został z CLP-B JSW.
Aktualnie prowadzone są opracowania
i analizy tworzenia na bazie SPEDKOKSU Sp. z o.o. dużej Spółki kolejowej, która obsługiwać będzie transport kolejowy w całej grupie.
NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń stara się na bieżąco śledzić i kontrolować decyzje właścicielskie >>>

dotyczące konsolidacji Grupy JSW
S.A. i podejmuje wszelkie prawne
działania w celu uzgodnienia i wynegocjowania jak najlepszych gwarancji i
osłon dla naszych pracowników objętych restrukturyzacją.
Najlepszym przykładem tego jest fakt,
że broniąc pracowników LABORKOKSU Sp. z o.o. zmuszeni byliśmy
wystąpić ze skargą do PIP na Panią
Prezes Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o.
Niestety ciągle nie udało nam się porozumieć z pracodawcą w sprawie podpisania dla naszych pracowników
gwarancji pracowniczych , podobnych
do tych, które mają zarówno pracownicy JSW S.A. jak i pracownicy Kombinatu 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 ŚląskoDąbrowskiego, jak całego kraju.
Braliśmy również aktywny udział w
akcji zbierania podpisów, zorganizowanej przez Solidarność, aby w ten
sposób zmusić Premiera Donalda Tuska do przeprowadzenia referendum w
sprawie planowanego przez Rząd podniesienia i zrównania wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn . W Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. zebraliśmy
ponad 2 tyś. podpisów.

Nasza organizacja związkowa
tradycyjnie brała udział we wszystkich ważnych uroczystościach w
regionie i kraju takich jak:
- uroczystości sierpniowe w Gdańsku i Jastrzębiu Zdroju ,
- uroczystości związane z obchodami 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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