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  Zarząd JSW KOKS S.A. uciekł do Zabrza i nie chce rozmawiać !!! 

   SPÓR  ZBIOROWY  TRWA  –  BRAK POROZUMIENIA !!! 

 

 

           Wydanie specjalne !!!            Wydanie specjalne !!! 

 

  MOZ NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń informuje członków związku oraz 

pracowników Koksowni Przyjaźń, że w dniu 17 stycznia 2014 roku o godz. 10 00 odbyło się 

spotkanie tzw. rokowania w sprawie zgłoszonych postulatów w toczącym się od 30 grudnia 

2013 roku Sporze Zbiorowym w naszym zakładzie. Spotkanie to nie przyniosło żadnych 

rozwiązań i strony podpisały protokół rozbieżności. Następnie w ciągu 30 dni strony sporu 

zbiorowego powinny uzgodnić mediatora. Rokowania w imieniu Zarządu JSW KKOKS S.A. –

prowadził  Dyrektor do Spraw Społeczno- Pracowniczych Pan Jan Dytko.  

Do naszych postulatów nie wniósł nic nowego ponadto co przedstawił Zarząd Koksowni w 

piśmie z dnia 24 grudnia 2013 roku.  

Poniżej przedstawiamy dla porównania żądania i projekt porozumienia zgłoszony przez 

Solidarność i pozostałe związki zawodowe oraz propozycje Zarządu JSW KOKS S.A. ( na 

czerwono propozycje  NSZZ ,,Solidarność” i pozostałych związków zawodowych, na czarno 

propozycje Zarządu JSW KOKS S.A.). 

 Strony wspólnie oświadczają, że Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników 

Koksowni Przyjaźń  S.A. w Dąbrowie Górniczej zawarty w dniu 16.03.05 r. zwany dalej 

„Układem”, zachowuje moc obowiązującą w Spółce przez okres czasu obowiązywania              

w KK „Zabrze” Paktu gwarancji ( czyli jeszcze ok. 8 lat ). 

 Zarząd JSW KOKS S.A. że układy zbiorowe pracy obowiązywać będą od dnia połączenia 

Koksowni Przyjaźń i KK Zabrze przez 12 miesięcy. 

 Strony wspólnie  ustalają, że odpis  na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                   

w zakresie   roku 2014  zostanie powiększony o kwotę 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 

złotych) brutto na każdego pracownika  w stosunku do odpisu podstawowego.      

 Zarząd JSW KOKS S.A. i Prezes Edward Szlęk proponuje , aby  dodatkowy odpis na 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2014 roku był powiększony o 3 tyś. zł. na 

każdego pracownika  (  czyli o 2 tyś. zł. mniej niż w 2013 roku).  

Oceńcie to Sami i zastanówcie się czy powinniśmy zaakceptować  obniżkę dodatkowego 

odpisu na ZFŚS o 2 tyś. zł. na każdego pracownika, tylko dlatego, że właściciel podjął 

decyzję o łączeniu dwóch zakładów tj. Koksowni Przyjaźń i KK Zabrze.   >>>>>>>> 
 

 


