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   NSZZ,,SOLIDARNOŚĆ” I POZOSTAŁE  ZWIAZKI  ZAWODOWE  UTWORZYŁY 
WSPÓLNY KOMITET PROTESTACYJNO-STRAJKOWY W KOKSOWNI PRZYJAŹŃ !! 

  27-28 listopada 2012 roku  REFERENDUM  strajkowe !!! 

W BUDYNKU PROMYK sala konferencyjna W DNIACH 27 listopada OD GODZ. 500 DO 
1600 I OD GODZ. 2100 DO 2300 ORAZ W DNIU 28 listopada OD GODZ. 500 DO GODZ. 
1500 ODBĘDZIE SIĘ REFERENDUM STRAJKOWE W KOKSOWNI PRZYJAŹŃ Sp. z 
o.o. W TYCH SAMYCH DNIACH ODBĘDĄ SIĘ RÓWNIEŻ REFERENDA W NASZYCH 
SPÓŁKACH ,,CÓRKACH”  ZRM Sp. z o.o. , BTS Sp. z o.o. i SPEDKOKSIE Sp. z o.o. 
JEŻELI PONAD 50% PRACOWNIKÓW W REFERENDUM OPOWIE SIĘ ZA 
STRAJKIEM SOLIDARNOSCIOWYM, TO W STYCZNIU  2013 R  PRZEPROWADZIMY 
1 GODZINNY STRAJK W KOKSOWNI PRZYJAŹŃ I SPÓŁKACH ZALEŻNYCH. 
STRAJK SOLIDARNOŚCIOWY W ZAKŁADACH  REGIONU ŚLĄSKO-
DĄBROWSKIEGO NIE JEST STRAJKIEM SKIEROWANYM PRZECIWKO 
PRACODAWCOM TYLKO PRZECIWKO RZĄDOWI. 
Celem strajku solidarnościowego jest ochrona mieszkańców województwa 
śląskiego przed skutkami kryzysu gospodarczego i utratą miejsc pracy, ochrona 
przedsiębiorstw działających w tym regionie i stanowczy sprzeciw wobec 
drastycznie rosnących kosztów utrzymania oraz łamania praw pracowniczych w 
Polsce. Ochrona przemysłu i miejsc pracy, wsparcie dla przedsiębiorstw, zmiany 
w systemie opieki zdrowotnej, ograniczenie stosowania umów śmieciowych i 
utrzymanie rozwiązań emerytalnych dla pracowników zatrudnionych w 
szczególnych warunkach, przywrócenie  prawa do emerytur dla kobiet 60 lat dla 
mężczyzn 65 lat ( ponad 90% społeczeństwa była przeciwko  podnoszeniu przez 
rząd wieku emerytalnego do 67 lat), to najważniejsze nasze postulaty.  
 

Wydanie specjalne !!! 

W związku z tym, że nie ma niestety  w polskim prawie formuły, która pozwalałaby 
zastrajkować po prostu przeciwko rządowi i jego polityce antypracowniczej, dlatego 
formalną podstawą naszego strajku solidarnościowego, będzie pytanie 
REFERENDALNE ,, czy jesteś za przeprowadzeniem strajku solidarnościowego 
do 4 godz. popierającego postulaty pracowników sądownictwa, będących w 
sporze zbiorowym, a nie mogących podjąć czynnej akcji strajkowej. 

Głosując na TAK! Głosujesz za swoimi postulatami !!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

Jedyną Spółką w naszej grupie gdzie nie 
udało się podpisać porozumienia w sprawie 
nagrody Świątecznej z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia  ( Prezes Romuald Rożyński w 
ogóle nie podjął negocjacji mimo naszych 
pisemnych wystąpień – pismo poniżej)   
jest Spółka pracownicza Zakład Usług Go-

spodarczych Sp. z o.o..   
                  Dąbrowa Górnicza 8.11.2012 r. 

Prezes ZUG Sp. z o.o. 
Pan Romuald Rożyński  

Działając na podstawie art.1 i art. 7 
ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu 
sporów zbiorowych ( Dz. U. Nr 35, poz.  236 z 
późn. zm.)  Komisja  NSZZ ,,Solidarność” Za-
kładu Usług Gospodarczych  Sp. z o.o. w Dą-
browie Górniczej  w związku z nie podjęciem 
rozmów i brakiem porozumienia dotyczącego  
naszych  pisemnych wystąpień z dnia 21 lu-
tego 2012 roku i 30 października 2012 roku  w 
sprawie postulatów płacowych, zgłaszamy 
następujące żądania na rzecz poprawy sytua-
cji materialnej naszych pracowników: 
 - Zwiększenia o 800 zł. dodatkowego od-
pisu na ZFŚS jeszcze w 2012 rok na każ-
dego zatrudnionego pracownika. 
 - Wypłacenia do dnia 20 grudnia 2012 roku 
tzw. ,,dodatku wigilijnego” w kwocie 800 zł. 
na każdego uprawnionego pracownika. 
W razie nie spełnienia naszych żądań do dnia 
20 listopada 2012 roku, zaistnieje spór zbio-
rowy oraz przeprowadzona zostanie akcja 
strajkowa – z uwzględnieniem procedur wyni-
kających z przepisów w/w ustawy. 
 
W dniu 21 listopada 2012 roku Komisja 
NSZZ ,,Solidarność” ZUG Sp. z o.o. i MOZ 
NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. 
z o.o. podjęła decyzję o wejściu w spór 
zbiorowy z Zarządem ZUG Sp. z o.o. 
 
            Dabrowa Górnicza 21.11.2012 r. 

           Prezes ZUG Sp. z o.o. 
          Pan Romuald Rożyński  
Komisja  NSZZ ,,Solidarność” Zakładu Usług 
Gospodarczych Sp. z o.o. w Dąbrowie Górni-
czej   informuje Pana Prezesa, że z powodu 
niespełnienia żądań  przedstawionych  przez 
Komisję NSZZ „Solidarność” ZUG Sp. z o. o.  
w piśmie  z dnia 8 listopada 2012 roku Ldz./ 
6/2012, z dniem 21 listopada 2012 r. w 
Zakładzie Usług Gospodarczych Sp. z o. o. 
zaistniał spór zbiorowy.  
Ponadto wzywamy pracodawcę do podjęcia 
rokowań zgodnie z procedurą ustawy o roz-
wiązywaniu sporów zbiorowych. 

 
 
 

 

W dniu 7 listopada 2012 roku NSZZ ,,Solidarność” 
wystąpił do Zarządu Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. z 
pismem domagając się podjęcia rozmów w sprawie 
polityki płacowej na 2013 rok. 
Na dzień dzisiejszy udało nam się uzyskać wstępną 
deklarację od Zarządu Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o., że 
Świadczenie Urlopowe dla naszych pracowników 
zostanie utrzymane na poziomie 2012 roku tj. 6 tyś. zł. 
brutto. O wynikach rozmów w sprawie pozostałych 
naszych postulatów płacowych będziemy informować 
na bieżąco. 

Dąbrowa Górnicza 07.11.2012 r. 

Prezes Zarządu 
Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. 
Pan Edward Szlęk 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ ,,Solidarność” 
Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej zwraca się 
do Pana Prezesa o  podjęcie rozmów dotyczących ustalenia 
polityki płacowej na 2013 rok obejmującej:  

1. Zwiększenia odpisu na ZFŚS w 2013 r.( ZUZP Art. 46) . 
2. Ustalenia terminu oraz wysokości podwyżek płac w 2013 r 
3. Ustalenia wysokości dodatku z tytułu Dnia Hutnika ( ZUZP 

Art. 73) . 
4. Ustalenia wysokości tzw.  ,,Dodatku Wigilijnego” (ZUZP 

Art. 68). 
Informujemy, że  w razie braku pozytywnych decyzji dotyczących 
ustalenia  polityki płacowej , NSZZ ,,Solidarność”  użyje wszelkich 
możliwych prawnych środków  w celu wyegzekwowania  realizacji 
powyższych żądań, do strajku włącznie.  Podpisał , 
  Przewodniczący NSZZ ,,Solidarność”   

        Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.  

                                             Zenon Fiuk 

 

            *** AKTUALNOŚCI ***  AKTUALNOŚCI***  AKTUALNOŚCI*** 

             POLITYKA PŁACOWA NA 2013 ROK  !!!   Spór zbiorowy w ZUG Sp. z o.o.  !!! 

 W DALSZYM CIĄGU NIE MA POROZUMIENIA W 
SPRAWIE POSIŁKÓW PROFILAKTYCZNYCH !!! 
Posiłki profilaktyczne i regeneracyjne od nowego roku mają 
mieć wszyscy ci pracownicy, którzy dzisiaj mają prawo do 
kartek żywnościowych. Problem jest w tym, że Zarząd Kok-
sowni Przyjaźń Sp. z o.o. przeprowadził nowe badania wy-
datku energetycznego ( według nas badania zostały zrobione  
tendencyjnie i nierzetelnie, nie uwzględniono w ogóle stano-
wisk gorących )  z których wynika, że w większości prace 
wykonywane przez naszych pracowników związane są z ma-
łym wysiłkiem fizycznym nie powodującym wydatku ener-
getycznego powyżej 8375kJ.  Dlatego dyr. Smółka twierdzi, że 
zdecydowana większość naszych pracowników powinna płacić 
podatek od kartek żywnościowych ( na podatek pracodawca 
wstępnie zobowiązał się wyłożyć pieniądze) . NSZZ 
,,Solidarność” uważa natomiast, że w Koksowni Przyjaźń w 
przeważającej większości nasi pracownicy pracują w szcze-
gólnie uciążliwych warunkach pracy i zgodnie z Kodeksem 
Pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić im nieodpłatnie 
posiłki profilaktyczne. Aby to potwierdzić, zwróciliśmy się  do 
Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego o wyli-
czenie chronometraży dla 8 wskazanych przez nas stanowisk 
pracy w Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.  Czekamy na rozstrzy-
gnięcia w tej sprawie o których poinformujemy pracowników. 

 


