
 

        C.D. POROZUMIENIA 
  § 5 

Strony wspólnie ustalają, iż zgod-
nie z zasadami określonym w art. 
68 Układu, wysokość kwoty „do-
datku wigilijnego” oraz dzień jego 
wypłaty ustalą w czwartym kwar-
tale 2013 r.   

§ 6 

Strony wspólnie ustalają, iż wy-
płata premii za miesiąc kwiecień i 
maj 2013 r. nastąpi 
w wysokości 8%.  

§ 7 

Strony zgodnie oświadczają, iż w 
związku z osiągniętym porozu-
mieniem uznają trwający spór 
zbiorowy za zakończony.  

§ 8 

Niniejsze Porozumienie jest pod-
stawą do przygotowania, podpi-
sania i skierowania do rejestracji 
stosownych Protokołów dodatko-
wych do Układu.  
 

 

Koksik str. 3 

        Pisemne    wystąpienie o     ,,BONUS”  !!!! 

 
Dąbrowa Górnicza 14.05.2013 r. 

Prezes Zarządu  Koksowni Przyjaźń S.A. 
w Dąbrowie Górniczej   Pan Edward Szlęk 

Międzyzakładowe Organizacje Związkowe Koksowni Przyjaźń S.A. w 

Dąbrowie Górniczej zwracają się do Pana Prezesa o podjęcie rozmów w 

celu ustalenia wysokości i terminu wypłaty pracownikom Koksowni 

Przyjaźń i Spółek ,,córek” tzw. jednorazowego bonusu. 

Wypłata tego świadczenia byłaby nagrodą za   efektywną pracę, która prze-

kłada się na bardzo dobre wyniki osiągane przez całą Grupę Kapitałową JSW 

S.A. w pierwszej połowie 2013 roku. 

Nadmieniamy, że wypłata bonusu w grupie JSW S.A.  proponowana  jest 

stronie społecznej przez Prezesa Jarosława Zagórowskiego.  

Przypominamy, że zgodnie z przyjętym i obowiązującym Kodeksem Grupy 

JSW S.A.  nadrzędnym celem, każdego podmiotu, jest przede wszystkim 

dobro i praca na jak najlepszy wynik całej Grupy Kapitałowej, a nie po-

szczególnych Spółek osobno. 

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się do Pana Prezesa o jak najszybsze 

podjęcie rozmów w sprawie dodatkowej nagrody.  

Podpisały wszystkie organizacje związkowe !!!   
  

Do dnia dzisiejszego niestety nie udało się uzyskać porozumienia w 

sprawie BONUSU z Zarządem Koksowni Przyjaźń S.A.  

Prezes Koksowni Przyjaźń S.A. Pan Edward Szlęk  twierdzi, że w JSW 

S.A. BONUS zostanie wypłacony ponieważ górnicy w 2012 roku wypra-

cowali ponad 2 miliardy zysku, natomiast Koksownia Przyjaźń S.A. za 

2012 rok zanotowała stratę w wysokości ok. 110 milionów złotych i w 

związku z tym nie ma podstaw do wypłaty wyżej wymienionego BO-

NUSU. My uważamy inaczej. 

Jeżeli tylko zapadną jakiekolwiek decyzje w sprawie dodatkowej na-

grody, natychmiast o tym poinformujemy pracowników. 

 

  

PRACOWNIK JAK ŚMIEĆ ! 

Nazwa ,,umowy śmieciowe”  dobrze 

oddaje stosunek, jaki ma praco-

dawca do swojego pracownika, któ-

rego można z dnia na dzień wyrzu-

cić z pracy jak śmieć do kosza. 
Łącznie na śmieciówkach, czyli umo-

wach-zleceniach, o dzieło w agencjach 

pracy tymczasowej, na samozatrud-

nieniu i umowach na czas określony, 
pracuje w Polsce ok. 5 mln osób, w 

tym prawie 70% młodych Polaków w 

wieku od 18-35 lat. Według najnow-
szych danych GUS-u, w 2012 roku 

tylko na umowę-zlecenie i o dzieło 

było zatrudnionych w Polsce aż 1 mln 
120 tyś. osób.  

Jakby tego było mało, nasz ,,kochany 

rząd” chce dobrać się do naszego 

Kodeksu Pracy i wprowadzić roczny 
okres rozliczeniowy czasu pracy, co 

spowoduje, że będziesz pracowni-

kiem na rozkaz. Idąc do pracy,  nie 
będziesz miał pewności ile godzin w 

danym dniu będziesz musiał praco-

wać, a może dowiesz się, że w tym 

tygodniu nie ma dla Ciebie pracy, a w 
przyszłym tygodniu będziesz pracował 

po 12 godz. bez żadnych nadgodzin. 

Nie pozwólmy rzucić się na kolana. 
Przewodniczący Solidarności Piotr 

Duda powiedział,  że   we wrześniu 

będzie gorąco, żarty się skończyły. To 

już nie będzie tak, że my z Warszawy 

wyjedziemy, my tam pojedziemy po 

zwycięstwo !!! 
 

 NA BADANIA KONTROLNE  DZIEN  WOLNY ?? 

W dniu 5 czerwca 2013 r. NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń S.A. 

zwrócił się do Prezesa Edwarda Szlęka z pismem, aby pracownik, który 

otrzymuje skierowanie na badania kontrolne i psychologiczne, nie musiał 

po badaniach w ten sam dzień stawiać się do pracy, ponieważ w praktyce 

badania te i dojazd zajmują pracownikom całe osiem godzin. 

Rozmawialiśmy już z Prezesem na ten temat i uzyskaliśmy w tej sprawie 

wstępna zgodę. 

Prezes Zarządu Koksowni Przyjaźń S.A. 
w Dąbrowie Górniczej Pan Edward Szlęk 
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ ,,Solidarność” 

Koksowni Przyjaźń S.A. w Dąbrowie Górniczej zwracają się do Pana 

Prezesa o wprowadzenie poprawki do Zarządzenia NR 8/11 z dnia 12 

kwietnia 2011 roku w sprawie przeprowadzania profilaktycznych badań 

lekarskich i badań psychologicznych pracowników Koksowni Przyjaźń 

S.A. w Dąbrowie Górniczej. 

W Rozdziale Kontrolne badania lekarskie w § 12 proponujemy 

następujące brzmienie  punktu trzeciego: 

pkt. 3 Na czas przeprowadzenia kontrolnych badań lekarskich pracownik 

otrzymuje przepustkę na wyjście z miejsca pracy w godzinach służbowych 

i jest usprawiedliwiony do końca dnia roboczego z zachowaniem prawa do 

wynagrodzenia. 

 


