Sprawozdanie z prac NSZZ ,,Solidarność’’ za okres od marca 2012 - do marca 2013 roku.
SZANOWNE DELEGATKI, SZANOWNI DELEGACI ! Działając zgodnie ze Statutem
Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność”, przedstawiam sprawozdanie z prac Komisji
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” za okres
od 25 kwietnia 2012 roku do 29 marca
2013 roku.
Rok 2012 był rokiem bardzo trudnym i
burzliwym nie tylko w naszym zakładzie ale i w całym kraju.
Komisja Międzyzakładowa w tym
czasie wykonywała zadania wynikające ze statutu naszego związku. Na
bieżąco realizowała również decyzje
podjęte przez WZD, Komisję Krajową i
władze naszego Regionu.
Od ostatniego Sprawozdawczego Zebrania Delegatów, które odbyło się w
dniu 25 kwietnia 2012 roku, Komisja
Międzyzakładowa odbyła 12 posiedzeń
zwyczajnych i 1 posiedzenie nadzwyczajne. W minionym roku nasza firma
miała problemy ze sprzedażą koksu,
dlatego zamknęliśmy rok ze stratą,
wykorzystując zdolności produkcyjne
na poziomie zaledwie 72%. Zła sytuacja ekonomiczna Spółki miała bezpośrednie przełożenie na prowadzone rozmowy, dotyczące polityki płacowej w
2012 roku. Mimo tych trudności udało
nam się podpisać korzystne porozumienia płacowe. Wynegocjowaliśmy
wypłaty dodatkowych trzech nagród
produkcyjnych, co wpłynęło na wzrost
wynagrodzeń za 2012 rok do poziomu
5294 zł brutto i wykorzystanie wskaźnika w wysokości 3,82 %. Należy również dodać, że wypłacona została nagroda z zysku za 2011 rok i dywidenda
JSW S.A. NSZZ ,,Solidarność” nigdy
nie zapominał o naszych Spółkach
,,córkach”, starając się kształtować w
nich podobną jak w Koksowni Przyjaźń S.A. politykę płacową.
W 2012 roku Międzyzakładowa
Organizacja
Związkowa
NSZZ
,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń
objęła swoją działalnością JSK Sp. z
o.o. , do której w wyniku restrukturyzacji przeszła grupa pracowników z Zakładu Przewozów i Spedycji SPEDKOKS. Należy podkreślić , że nasz
związek postawił twarde warunki, zorganizował dwie pikiety, dzięki czemu
wynegocjowaliśmy dla pracowników
korzystne gwarancje ich przejścia do
JSK Sp. z o.o.
>>>>>>>>>
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Poniżej przedstawiam Sprawozdanie z prac Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń S.A. za ostatni rok działalności naszego
związku, które przedstawi w dniu 29 marca 2013 r. na WZD
Przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” Zenon Fiuk
Na początku listopada 2012 roku zwróciliśmy się do Zarządu Koksowni
Przyjaźń jak również do Zarządów
Spółek ,,córek” z pismami, domagając
się rozmów, dotyczących ustalenia
polityki płacowej dla naszych pracowników na 2013 rok. Udało nam się
zrealizować pierwszy nasz postulat
płacowy, dotyczący utrzymania w bieżącym roku dodatkowego odpisu na
ZFŚS na poziomie roku ubiegłego. W
sprawie pozostałych naszych żądań tj.
wprowadzenia
ogólnozakładowych
podwyżek wynagrodzeń, ustalenia
wysokości tzw. Małego Hutnika i
Karpika nie doszliśmy do porozumienia, dlatego od dnia 1 lutego 2013 roku
zmuszeni byliśmy wejść w spór zbiorowy z Zarządem Koksowni Przyjaźń
S.A.
MOZ NSZZ ,,Solidarność” Koksowni
Przyjaźń S.A. jest jedną z tych organizacji, które zawsze biorą czynny udział
w manifestacjach i pikietach, zarówno
na szczeblu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, jak i całego kraju. Byliśmy
więc na manifestacjach przeciwko
antypracowniczej polityce Rządu Donalda Tuska, protestowaliśmy przeciwko podniesieniu i zrównaniu wieku
emerytalnego, przeciwko umowom
śmieciowym i wprowadzeniu unijnego
pakietu klimatyczno-energetycznego.

Niestety z przykrością muszę
stwierdzić, że wszystkie te działania,
z powodu małej frekwencji na demonstracjach, stagnacji i obojętności Polaków są niewystarczające, co
powoduje, że jesteśmy mało skuteczni i przeważnie przegrywamy
tak ważne dla wszystkich pracowników sprawy. Paradoksem jest, że
chociaż koalicja rządząca wbrew
zdecydowanej większości społeczeństwa podnosi i zrównuje wiek
emerytalny dla kobiet i mężczyzn do
67 lat, nie traci z tego powodu poparcia w sondażach.
Aktualnie zgodnie z przyjętą przez
JSW S.A. strategią, w Grupie koksowniczej trwają prace konsolidacyjne we wszystkich segmentach.
>>>>>>>

Zgodnie z tymi planami z trzech
koksowni wchodzących w skład
JSW S.A., ma od 1 stycznia 2014
roku powstać jedna duża spółka.
Prowadzone są również prace nad
funkcjonowaniem segmentu remontowego w grupie koksowniczej.
Wiążą się z tym istotne dla związku
zadania, aby czuwać nad przestrzeganiem wszystkich wywalczonych
przez lata przywilejów pracowniczych.
Nasza organizacja związkowa w
2012 roku brała udział we wszystkich ważnych uroczystościach w
regionie i kraju takich jak:
- uroczystości sierpniowe w Gdańsku i Jastrzębiu Zdroju ,
- uroczystości związane z obchodami XXXI rocznicy pacyfikacji
Kopalni
Wujek,
- uroczystości niepodległościowe w
Częstochowie, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Olkuszu i Bydlinie.
Nasza Fundacja ,,Sport i Zdrowie”
systematycznie organizuje zgodnie
ze statutem, cieszące się dużym
zainteresowaniem imprezy sportowo- rekreacyjne i turystyczne,
refunduje bilety na baseny i koncerty.
Staramy się również dotrzeć z informacją do naszych członków za
pośrednictwem gazetki związkowej
,,Koksik” i strony internetowej
www.solidarnosc-przyjazn.pl.
do
odwiedzania której bardzo Państwa
namawiamy.
Na zakończenie sprawozdania
w imieniu Komisji Międzyzakładowej dziękuję wszystkim
członkom naszego związku za
zaangażowanie
w
pracy
związkowej i życzę wytrwałości w podejmowanych działaniach na rzecz dbałości o dobro ludzi pracy.

