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BYLIŚMY PRZYGOTOWANI NA REFERENDUM I STRAJK !!!

MOZ NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ”
KOKSOWNI PRZYJAŹŃ S.A.
WSPIERAŁA GÓRNIKÓW Z
KOPALNI BRZESZCZE !!! W
dniu 6 czerwca 2013 roku około 8
tys. ludzi wzięło udział w manifestacji w obronie kopalni Brzeszcze.
Górników z tego zakładu i mieszkańców Brzeszcz oraz okolicznych miejscowości wsparli związkowcy z innych śląskich kopalń i zakładów.
Wśród protestujących i wspierających górników z kopalni Brzeszcze
nie zabrakło członków NSZZ
,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń,
bardzo dobrze widocznych, a
przede wszystkim słyszanych za
sprawą naszego sławnego ,,bębna”,
pokazywanego za każdym razem w
przekazach telewizyjnych. Nasz
związek stara się zawsze być
aktywnym i wspierać w razie potrzeby związkowców, walczących o
swoje miejsca pracy, bo wiemy, że
jeżeli kiedyś my będziemy potrzebować pomocy, to oni też przyjadą,
aby nas wesprzeć, o czym wielokrotnie nas zapewniali.
Górnicy
z Brzeszcz obawiają się, że ich kopalnia zostanie zlikwidowana w
związku z budową drogi S1 na terenie pól wydobywczych zakładu. Demonstranci przemaszerowali ulicami
miasta spod kopalni przed miejscowy
magistrat, gdzie odbył się wiec protestacyjny. Górnicy złożyli również
petycję z żądaniem ustąpienia ze
stanowiska Pani Burmistrz i Radę
Miasta.

W dniu 14 maja 2013 r. Zarząd Koksowni Przyjaźń S.A. widząc determinację
związków zawodowych i Załogi ,,spuścił z tonu” i tuż przed samym Referendum Strajkowym zorganizował tzw. spotkanie ostatniej szansy i zaakceptował
nasze żądania !!! Całe porozumienie płacowe na str. 2 >>>>

POROZUMIENIA W SPÓŁKACH !!
NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń S.A. podpisując porozumienie
płacowe w Koksowni , nie zapomniał
o naszych Spółkach ,,córkach”. Zapis
o tym, że w naszych Spółkach
,,córkach” zostaną podpisane podobne
porozumienia, co prawda ze względów
prawnych nie znalazł się w porozumieniu płacowym Koksowni,
ale
znalazł się w PROTOKOLE kończącym Spór Zbiorowy w Koksowni
Przyjaźń S.A.
Taki zapis spowodował, że bardzo
szybko podpisane zostały porozumienia
płacowe w SPEDKOKSIE Sp. z o.o. i
Zakładzie Remontów Mechanicznych
Sp. z o.o. Trochę dłużej, ze względu na
trudną sytuację finansową, trwało to w
BTS Sp. z o.o.

WYSTĄPILIŚMY O ,, BONUS” !!!
W dniu 14 maja 2013 roku NSZZ
,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń
S.A. i pozostałe organizacje związkowe wystąpiły z pismem do Prezesa Koksowni Przyjaźń S.A. Pana
Edwarda Szlęka z pismem o podjęcie rozmów w celu ustalenia wysokości i terminu wypłaty pracownikom Koksowni Przyjaźń i naszych Spółek ,,córek” tzw. jednorazowego bonusu.
NSZZ ,,Solidarność” uważa, że
wypłata tego świadczenia byłaby
nagrodą za efektywną pracę, która
przekłada się na bardzo dobre wyniki osiągane przez Grupę Kapitałową JSW S.A. w pierwszej połowie 2013 roku. Str. 3 >>>

