
 

 

 

 

 

 

 

1. Dlaczego w Koksowni Przyjaźń S.A. spór zbiorowy trwa nadal ??? 

Ponieważ Zarząd Koksowni Przyjaźń S.A. , zasłaniając się trudną sytuacją finansową, odrzucił 

nasze postulaty płacowe ( 500 zł. podwyżki od dnia 1 lutego 2013 r., po 1000 zł. Małego Hutnika i 

tzw. Karpika ), proponując rozmowy dopiero w II kwartale 2013 roku. 

Solidarność  pyta Zarząd ??  Dlaczego mimo trudnej sytuacji finansowej, Zarząd Koksowni  

Przyjaźń S.A.  podejmuje jednostronnie decyzję o wprowadzeniu ,, niemałych” podwyżek dla 

wyższego dozoru Koksowni i przyznaje z puli Prezesa, w  wielkiej tajemnicy 80 nagród dla 

 ,, zasłużonych” pracowników. 

2. Co proponuje Zarząd Koksowni Przyjaźń S.A. 

Na początku Zarząd  Koksowni Przyjaźń S.A. odrzucił wszystkie nasze postulaty płacowe nie 

podejmując rozmów. Druga propozycja Zarządu, złożona na dziwnym spotkaniu 

zorganizowanym w dniu 5 marca 2013 roku ( w tym momencie sporu zbiorowego podczas 

negocjacji obecny powinien być mediator, którego zażądaliśmy, a niestety do dnia dzisiejszego 

Zarząd nie zorganizował spotkania z mediatorem) - obejmowała : 

- mały hutnik i dodatek wigilijny – po 500 zł 

- wykup karty hutnika  i  urlopu zdrowotnego 

        Przedstawione propozycje NSZZ ,,Solidarność” odrzucił w całości !! 

 

3. Co nasz związek planuje robić dalej ??  

W związku z tym, że praktycznie nie ma już szans na porozumienie, ponieważ Zarząd Koksowni 

Przyjaźń S.A. nie chce poważnie z nami rozmawiać, pozostają nam tylko rozwiązania siłowe. 

Tylko determinacja nas wszystkich, czynny udział w najbliższym referendum strajkowym, a także 

czynny udział w ewentualnym strajku może zaowocować sukcesem.  

NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń S.A. informuje również pracowników, że od dnia 

25 marca 2013 roku codziennie w godzinach od 13
30 

 do 14
10

  w budynku PROMYK – w sali 

konferencyjnej będzie odpowiadał na wszystkie  Wasze pytania !! 

NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń S.A. planuje zorganizować Referendum strajkowe  

w drugiej połowie kwietnia 2013 roku. 

Tylko razem, solidarnością i zdeterminowaniem możemy osiągnąć cel, 

czyli znaczną podwyżkę płacy zasadniczej. 
 

    *** PRZYGOTOWANIA DO STRAJKU W KOKSOWNI PRZYJAŹŃ  S. A.*** 

 NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń 

S.A. w Dąbrowie Górniczej informuje 

wszystkich pracowników, że z powodu 

niespełnienia naszych żądań płacowych 

przedstawionych w piśmie z dnia 17 

stycznia 2013 roku ( można powiedzieć, 

że Zarząd Koksowni Przyjaźń S.A. prak-

tycznie nie raczył nawet podjąć z nami 

poważnych rozmów) od dnia 1 lutego 

2013 roku w Koksowni Przyjaźń trwa 

Spór zbiorowy. W sporze zbiorowym 

razem z Solidarnoscią jest tylko ZZPPK. 
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