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GDZIE SĄ PIENIĄDZE NA NAGRODĘ Z ZYSKU DLA SPÓŁEK , !!!
Taka sama sytuacja powtarza się co roku. ,,ROBOLE ZE SPÓŁEK DO
PRACY TAK, ALE DO PIENIĘDZY JUŻ NIE” Nasi pracownicy Spółek
,,córek” już od 12 lat pracują z pełnym zaangażowaniem, aby wywiązać się jak
najlepiej z wykonywanych zadań na rzecz swojego głównego zleceniodawcy
tj. Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Niestety mimo pełnego poświecenia się
pracowników Spółek ( których jest coraz mniej), wynik finansowy, w
Spółkach jest co roku mizerny, dlatego że sterowany jest przez Koksownię
Przyjaźń, można przypuszczać, że miedzy innymi po to, żeby nie wypłacić
pracownikom Spółek ,,córek” nagrody z Zysku.
W dniu 26 marca 2012 roku NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń wystąpił
z pismem( treść poniżej) do Prezesa Koksowni Przyjaźń Pana Edwarda Szlęka
żądając wypłaty Nagrody z Zysku dla pracowników Spółek.
Dąbrowa Górnicza 26.03.2012 r.

Prezes Zarządu
Pan Edward Szlęk

W OBRONIE SPEDKOKSU !!!
Stanowisko Nr 1/2012 z dnia 15 marca
2012 roku Komisji MOZ NSZZ
,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z
o.o. skierowane do Zarządów SPEDKOKSU Sp. z o.o., JSK Sp. z o.o. i
Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.
Komisja Międzyzakładowej Organizacji
Związkowej NSZZ ,,Solidarność” Koksowni
Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
stając w obronie pracowników Spółki
SPEDKOKS Sp. z o.o. stanowczo domaga się
od Zarządu Zakładu Przewozów i Spedycji
SPEDKOKS Sp. z o.o., Zarządu Koksowni
Przyjaźń Sp. z o.o. oraz Zarządu Jastrzębskiej
Spółki Kolejowej Sp. z o.o. podjęcia działań,
które doprowadzą do wypracowania i
uregulowania zasad na jakich miałaby być
przekazana część pracowników Spółki
SPEDKOKS do JSK Sp. z o.o.
Uważamy, za niedopuszczalne, że przy
opracowywaniu ,, Strategii transportowej dla
grupy kapitałowej JSW S.A.” całkowicie
pominięte zostały sprawy pracownicze, a
związki
zawodowe,
które
próbują
występować w obronie zdezorientowanych i
pełnych obaw pracowników , traktowane są
przez Prezesa JSK Sp. z o.o. Pana
Bronisława Borskiego tak, jakbyśmy byli
zgrają narzucających się intruzów.
Przypominamy Panom Prezesom, że obecnie
mamy XXI wiek, Polska
jest członkiem
Unii Europejskiej, a Jastrzębska Spółka
Węglowa S.A. jest Spółką giełdową i to
zobowiązuje zwłaszcza pracodawców do
zachowania
standardów przyjętych i
przestrzeganych
w
demokratycznych
państwach.
Komisja MOZ NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w pełni popiera
działania Komisji Zakładowej NSZZ
,,Solidarność” SPEDKOKSU Sp. z o.o.
podejmowane w obronie pracowników
swojej Spółki.

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ ,,Solidarność” Koksowni
Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej działając w obronie pracowników
Spółek ,,córek” , stanowczo domaga się zarówno od Zarządu Koksowni
Przyjaźń Sp. z o.o. jak i od Zarządów Spółek zależnych podjęcia działań, które
doprowadzą do uregulowania wypłaty nagrody rocznej w Spółkach zależnych.
Spółki ,,córki” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. należą do grupy Kapitałowej
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i w pełni realizują przyjęty przez Grupę
Kodeks, wypełniając swoje zadania zgodnie ze strategią i w interesie całej
Grupy. Uważamy, że bardzo dobre wyniki finansowe osiągnięte przez Koksownię Przyjaźń Sp. z o.o. w ostatnich latach, nie byłyby możliwe bez
udziału i dużego zaangażowania pracowników naszych Spółek. To pracownicy
Spółki SPEDKOKS Sp. z o.o. przewożą każdą tonę węgla i każdą tonę
wyprodukowanego koksu, dla Koksowni Przyjaźń. To pracownicy ZRM Sp. z
o.o. wykonują główne remonty maszyn i urządzeń koksowniczych, a
pracownicy AKP pracują bezpośrednio na urządzeniach technologicznych.
Spółka BTS również realizuje w 100% powierzone jej zadania na rzecz
Koksowni Przyjaźń i dodatkowo na rynku zewnętrznym.
NSZZ ,,Solidarność” uważa za skandaliczne , że co roku próbuje się oszukać
ciężko pracujących pracowników naszych Spółek i pozbawić ich rocznej
nagrody z zysku, jednocześnie wypłacając nagrodę ich kolegom pracującym w
Koksowni Przyjaźń. Rozgoryczenie jest tym większe, że w 2011 roku
pracownicy naszych Spółek stracili znacznie finansowo w wyniku
niesprawiedliwej decyzji pozbawiającej ich prawa do akcji Serii ,,C” JSW S.A.
NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. oczekuje od Zarządu
Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. i Zarządów Spółek ,,córek” podjęcia szybkich
decyzji, które uspokoiłyby napiętą atmosferę wśród pracowników Spółek
,,córek”. W razie braku pozytywnych decyzji w sprawie wypłaty dodatkowej
nagrody rocznej, przede wszystkim ze strony Zarządu Koksowni Przyjaźń,
NSZZ ,,Solidarność” użyje wszelkich możliwych prawnych środków w celu
wyegzekwowania realizacji powyższego żądania.
ciąg dalszy sprawozdania ze str. 3
Nasza Fundacja ,,Sport i Zdrowie” systematycznie organizuje
ZUG Sp. z o.o. - coraz trudniejsza jest zgodnie ze statutem, cieszące się dużym zainteresowaniem
sytuacja naszej Spółki pracowniczej Zakład Usług imprezy sportowo- rekreacyjne i turystyczne, refunduje bilety na
Gospodarczych. W 2011 roku spółka praktycznie baseny i koncerty.
przez cały rok notowała ujemny wynik finansowy. Staramy się również dotrzeć z informacją do naszych członków
Przychody ze sprzedaży usług sprzątania i żywie- za pośrednictwem gazetki związkowej ,,Koksik” i strony
nia na rzecz Koksowni Przyjaźń oraz z dodatko- internetowej www.solidarnosc-przyjazn.pl. do odwiedzania której
wych usług cateringowych, nie wystarczają na bardzo Państwa namawiamy.
pokrycie rosnących cen żywności i kosztów ener- Na zakończenie sprawozdania w imieniu Komisji Międzyzagii. Niestety Pracownicy Spółki, którym Koksow- kładowej dziękuję wszystkim członkom naszego związku za
nia Przyjaźń Sp. z o.o. ,,wcisnęła” udziały, czują zaangażowanie w pracy związkowej i życzę wytrwałości w
się oszukani i pozostawieni sami sobie !!!.
podejmowanych działaniach na rzecz dbałości o dobro ludzi pracy.
Podpisał. Zenon Fiuk
Koksik str.4

