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OD 3 MARCA 2014 r. TRWA
SPÓR ZBIOROWY W SPÓŁCE
,,SPEDKOKS” Sp. z o.o.
Spółka SPEDKOKS Sp. z o.o. w
Dąbrowie Górniczej , odpowiedzialna jest za transport kolejowy,
wcześniej tylko w Koksowni Przyjaźń, dzisiaj sukcesywnie przejmuje
transport kolejowy w Grupie JSW
S.A. W ramach restrukturyzacji
Grupy Kapitałowej Jastrzębska
Spółka Węglowa S.A. odkupiła
udziały w SPEDKOKSIE od Koksowni Przyjaźń i PKP CARGO i na
przełomie 2013/2014 roku SPEDKOKS Sp. z o.o. został Spółką
,,córką” JSW S.A. Właśnie od tego
momentu zaczęły się problemy pracowników SPEDKOKSU. Okazuje
się, że Pracownicy Spółki, która sukcesywnie się rozwija i przejmuje
transport kolejowy w kolejnych
podmiotach Grupy JSW S.A. , mają
stracić na wynagrodzeniach, porównując rok 2013 do 2014, średnio ok.
5 tyś. zł. Na to nie ma zgody, dlatego
NSZZ ,,Solidarność od dnia 3 marca
2014 roku jest w sporze zbiorowym z Zarządem SPEDKOKSU.
Rokowania w ramach prowadzonego
sporu nie doprowadziły do podpisania porozumienia, dlatego nasz
związek zwrócił się do Zarządu
Spółki o powołanie mediatora.
NSZZ ,,S” ostrzega zarówno Zarząd SPEDKOKSU, jak również
właściciela Spółki tj. JSW S.A., że
atmosfera wśród pracowników
SPEDKOKSU spowodowana przedłużającemu się rozmowami, jest

coraz bardziej napięta, co w
konsekwencji może doprowadzić do niekontrolowanych protestów i strajku, włącznie z zatrzymaniem ruchu kolejowego.
Aktualnie trwają mediacje z
udziałem mediatora. W najbliższym czasie NSZZ,,S” planuje
zorganizować przed siedzibą
Spółki głośną pikietę !!
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Pogody ducha,
zdrowia i radości oraz
wszelkiego dobra z okazji

WESOŁYCH ŚWIĄT ALLELUJA !

Świąt Wielkanocnych
wszystkim pracownikom
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,,córek” oraz ich Rodzinom,
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Projekt nowego ZUZP !!!!

ZUG Sp. z o.o. – wyjaśnienie !!

zdrowia i radości oraz
W dniu 1 kwietnia 2014 roku pocztą
NSZZ ,,Solidarność’ informuje pracowniCHCEMY
1000
internetową
Prezes
JSWzł.
KOKS
wszelkiego
dobra
z S.A. NAGRODA
Z ZYSKU ZA 2011 R.
Pan Edward Szlęk, przysłał Przewodni- ków Zakładu Usług Gospodarczych Sp. z
okazji
Świąt,,REWELACYJNY” o.o., że w dniu 26 marca 2014 roku wystoczącym związku
projekt
nowego ZUZP dla pracowników sowaliśmy pismo do Prezesa ZUG Sp. z
Wielkanocnych
o.o. w sprawie łamania przez Zarząd Spółki
JSW KOKS S.A. To ,,rewelacyjny” jest
wszystkim pracownikom
oczywiście określeniem ironicznym,
Koksowni
Spółek nie
ponieważ w Przyjaźń
przesłanym i projekcie
,,córek”
orazżadnych
ich Rodzinom,
ma praktycznie
przywilejów ,
które udało nam
się niełatwo wywalczyć
życzy
i zdobyć w przeciągu długich lat.
Komisja
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Pierwsza reakcja Przewodniczącego
Organizacji
Związkowej
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Zenona Fiuka
NSZZ ,,Solidarność”
próbującego
odnaleźć w przesłanym
projekcie Układu,
zapisy o jubilatach,
Koksowni
Przyjaźń
odprawach emerytalno-rentowych, urlopach zdrowotnych itd. była taka, że musi
to być żart primaaprilisowy, Prezesa
Szlęka. Szybko okazało się jednak, że
nie jest to żart. Co na to NSZZ ,,S” ??

Panie Prezesie pracownicy nie mogą
liczyć na kontrakty menadżerskie,
ale za darmo, tez nie chcą pracować
i chcieliby zachować, Swoje przywileje, które ciężko wypracowali !!!

zapisów ZUZP. Solidarność już od dłuższego czasu sygnalizowała Prezesowi Romualdowi Rożyńskiemu, że należy zmienić
zasady wynagradzania w Spółce, ponieważ
są one niezgodne z obowiązującym Układem Zbiorowym Pracy. Niestety mimo
tego, do dnia dzisiejszego, Zarząd nie podjął żadnej inicjatywy, aby dostosować tabelę stawek zasadniczych do rosnącej płacy
minimalnej. Zarząd powinien wiedzieć o
tym, że im później to nastąpi, to konsekwencje finansowe dla ZUG Sp. z o.o.
będą większe !!!

W związku z licznymi pytaniami informujemy pracowników, że CAŁKOWITĄ
odpowiedzialność za ewentualne zobowiązania, które Spółka miałaby wypłacić pracownikom, ponosi tylko i wyłącznie Zarząd Spółki !!!!!!!!!!!!

