
 Poniżej przedstawiam najważniejsze stanowiska 
XXVI Krajowego WZD, które wytyczają kierunki 
działań NSZZ ,,Solidarność” w najbliższym cza-
sie. W zjeździe uczestniczył  Zenon Fiuk 
Przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” Koksowni 
Przyjaźń, który jest delegatem na zjazd krajowy.  
            XXVI zjazd odbywał się pod hasłem  

         ,, I TAK WYGRAMY..! ” 
-  stanowisko w sprawie zawieszenia paktu 
klimatycznego UE. 
KZD  zwraca się do rządów państw oraz związków 
zawodowych w UE o doprowadzenie do zawieszenia 
paktu klimatyczno-energetycznego. UE odpowiada 
jedynie za 14 proc. Światowej emisji CO2. Bez wpro-
wadzenia wspólnej polityki klimatycznej w skali świata 
i przyjęcia jej przez Chiny, USA, Rosję, Brazylię czy 
Indie, nie zrealizuje się założonego przez UE obniżenia 
emisji gazów cieplarnianych do atmosfery Ziemi. 1 
stycznia 2013 roku wchodzą w życie postanowienia 
paktu klimatycznego, wskutek których w Polsce, gdzie 
produkcja energii w ponad 90 proc. Oparta jest na wę-
glu, ceny energii elektrycznej i cieplnej wzrosną o ok. 
20-30 proc. 
-  stanowisko w sprawie łamania praw 
pracowniczych. 
Według PIP w bieżącym roku o 20 tyś. wzrosła 
liczba pracowników, którym nie wypłacono w 
terminie wynagrodzeń, a zaległości wzrosły do 
154 mln zł. Kolejny raz NSZZ ,,Solidarność” 
protestuje przeciw łamaniu praw pracowniczych, 
zwiększającej się liczbie tzw. umów śmieciowych 
oraz próbom zmian w prawie pracy prowadzącym 
do wydłużenia okresów rozliczeniowych czasu 
pracy.    -   
-  stanowisko w sprawie wycofania się z polityki 
komercjalizacji i prywatyzacji publicznej 
służby zdrowia 
KZD sprzeciwia się zmianom formy prawnej szpitali, 
które z powodu ujemnego wyniku finansowego są 
przekształcane w spółki prawa handlowego. Sama 
zmiana formy prawnej nie rozwiąże problemów finan-
sowych i nie zatrzyma narastającej spirali zadłużenia, 
również przekształconych placówek.     
- stanowisko w sprawie przemysłu 
Polska jest krajem przemysłowym, posiadającym w tej 
dziedzinie tradycje, uczelnie techniczne, a przede 
wszystkim przedsiębiorstwa w wielu ważnych sekto-
rach przemysłowych, przedsiębiorstwa w których pra-
cują tysiące znakomitych fachowców. Zasoby te należy 
chronić i rozwijać. To na nich opiera się realna gospo-
darka gwarantująca rozwój naszego kraju i dobrobyt 
obywateli. To od ich właściwego wykorzystania i roz-
woju zależą nowe miejsca pracy. Globalna gospodarka 
XXI wieku wymaga jasnej polityki przemysłowej na-
szego Państwa, której dzisiaj niestety nie ma. 
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         Zakład Usług Gospodarczych Sp. z o.o. !!! 
W ostatnim nadzwyczajnym wydaniu KOKSIKA pisałem, że 
Zakład Usług Gospodarczych Sp. z o.o. jest jedyną Spółką w 
naszej grupie w której nie udało podpisać się porozumienia w 
sprawie wypłacenia pracownikom Spółki nagrody z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia. Zarząd Spółki na pisemne wystą-
pienia Solidarności nie podjął praktycznie żadnych negocja-
cji. W związku z powyższym nasz związek nie miał wyjścia i 
wszedł w Spór zbiorowy z Zarządem Spółki.  Ponadto NSZZ 
,,Solidarność” zorganizował  w dniu 21 listopada 2012 roku  
zebranie związkowe, informując członków związku, że cał-
kowitą odpowiedzialność za to, że w Spółce zaistniał spór 
zbiorowy ponosi Zarząd Spółki, który nie podjął z nami ne-
gocjacji w sprawie nagrody świątecznej. Na zebraniu pano-
wała bardzo gorąca i burzliwa atmosfera, a Solidarność i 
Załoga,  totalnie skrytykowała postawę Zarządu ZUG Sp. z 
o.o. Na zakończenie zebrania Prezes Zarządu Romuald Ro-
żyński, zobowiązał się, że mimo trudnej sytuacji finansowej 
Spółki, niezwłocznie przystąpi do rozmów z Solidarnością  w 
celu uzgodnienia wysokości nagrody świątecznej dla pra-
cowników ZUG Sp. z o.o.  
Ostatecznie w dniu 27 listopada 2012 roku podpisano w 
Spółce porozumienie, gwarantujące wypłatę pracowni-
kom nagrody świątecznej z okazji Świat Bożego Naro-
dzenia w wysokości 800 zł. brutto w dwóch ratach.  
Na zakończenie chciałbym podkreślić, że niestety sytuacja 
ZUG Sp. z o.o. z roku na rok staje się coraz gorsza. Koksow-
nia Przyjaźń Sp. z o.o. tworząc Spółkę pracowniczą, zapew-
niała  pracowników, sprzedając im swoje udziały, że będzie 
to przykład przyjaznej prywatyzacja, że nie mają się czego 
obawiać bo Koksownia gwarantuje im rynki pracy . 
 Dzisiaj ten  sam Zarząd Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. mówi 
tym samym pracownikom, że niestety dzisiaj są już firmą 
zewnętrzną i muszą sobie sami radzić na rynku .   

                JASTRZĘBSKA  SPÓŁKA  KOLEJOWA Sp. z o.o. 
Po tym jak Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. przejęła od 
SPEDKOKSU Sp. z o.o. bocznicę kolejową wraz z naszymi pra-
cownikami, Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ 
,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie 
Górniczej objęła swoją działalnością, kolejną Spółkę w naszej 
grupie kapitałowej. 
W dniu 26 listopada 2012 roku odbyło się kolejne spotkanie NSZZ 
,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.  ( w którym 
uczestniczyli  Zenon Fiuk i Filas Józef) z Zarządem JSK Sp. z o.o. 
w związku z naszym wystąpieniem w sprawie wypłaty 
pracownikom Spółki nagrody Świątecznej i podpadania nowego 
Regulaminu Wynagradzania. Należy podkreślić, że Zarząd JSK Sp. 
z o.o.  mimo, że do tej pory nie działały w Spółce związki 
zawodowe, nie jest nastawiony do nas wrogo. Udaje nam się 
dogadywać praktycznie w każdej zgłoszonej przez nas sprawie. 
Tak właśnie było również na spotkaniu w dniu 26 listopada 2012 
r., na którym podpisaliśmy porozumienie w sprawie wypłaty 
nagrody świątecznej z okazji Świat Bożego Narodzenia oraz nowy 
korzystniejszy Regulamin Wynagrodzenia dla pracowników JSK 
Sp. z o.o.  


