Niestety 27 maja 2014 roku Zarząd JSW KOKS S.A. wypowiedział ZUZP dla
pracowników JSW KOKS S.A. pomimo wcześniejszych zapewnień i naszych
argumentów przedstawianych Zarządowi, że w tak skomplikowanej sytuacji gdy
pracownicy byłego KKZ S.A. mają długoletnie gwarancje pracownicze, trudno będzie
w krótkim okresie czasu o kompromis, zwłaszcza, że pracodawca proponował
znaczne pogorszenie zapisów w ZUZP.
Decyzja o wypowiedzeniu ZUZP jest ogromnym zaskoczeniem dla naszych
pracowników i wywołała duże zaniepokojenie wśród Załogi. Pracownicy nie mogą
zrozumieć, dlaczego mimo to, że w ostatnim czasie zgodziliśmy się na uproszczenie
Układu i wykupienie wielu naszych uprawnień pracowniczych nabytych przez lata
pracy ( wysługa lat, karta hutnika), Zarząd JSW KOKS S.A. mimo to, wypowiedział
nam ZUZP.
W tej sytuacji Panie Prezesie nie mamy wyboru i zmuszeni jesteśmy do
wystąpienia z żądaniem przywrócenia ZUZP dla pracowników JSW KOKS S.A. oraz
zrównania uprawnień dla wszystkich pracowników Spółki, poprzez podpisanie paktu
gwarancji pracowniczych i objęcia gwarancjami całej Załogi JSW KOKS S.A.
Z poważaniem,
Organizacje związkowe JSW KOKS S.A.
Do wiadomości:
1. Edward Szlęk – Prezes Zarządu JSW KOKS S.A.

Prezes JSW KOKS S.A. Pan Edward Szlęk na spotkaniach powtarza związkom
zawodowym, że mamy znów kryzys i nie ma pieniędzy dla Załogi na wypłatę nagrody
rocznej za dobre wyniki finansowe osiągnięte w 2013 roku w całej grupie JSW S.A. ,ani
nawet na uruchomienie w 2014 roku premii motywacyjnej.
Aż tu nagle dowiadujemy się, że Prezesi, którym niedawno, po przejściu na
kontrakty menadżerskie wynagrodzenie wzrosło kilkakrotnie, mają jeszcze w nagrodę
za to, że nie radzą sobie z zarzadzaniem Spółkami w czasie kryzysu, dostać ,,pokaźne”
nagrody roczne. Panowie Prezesi, wy wstydu i honoru nie macie. Podobno

apetyt rośnie w miarę jedzenia, ale bez przesady !!!!!!
Nagrody roczne nie dla Załogi, tylko dla PREZESÓW Grupy Kapitałowej JSW S.A. !!!!
Dąbrowa Górnicza 29.05.2014 r.

Prezes Zarządu JSW KOKS S.A.
Pan Edward Szlęk
Międzyzakładowe Organizacje Związkowe JSW KOKS S.A. z uwagi na brak
porozumienia w sprawie dalszej polityki płacowej , żądają wypłaty pracownikom
nagrody w kwocie 2 000 zł. ( dwa tysiące złotych), za dobry wynik finansowy osiągnięty
przez Spółkę w 2013 roku.
Ponadto w związku z nieuruchomieniem przez Zarząd JSW KOKS S.A. premii
motywacyjnej w I kwartale 2014 roku, mimo spełnienia warunków wynikających z
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, organizacje związkowe domagają się wypłaty
dodatkowej nagrody za I kwartał w wysokości 1000 zł. ( tysiąc złotych).
Informujemy Pana Prezesa, że w przypadku braku porozumienia dotyczącego
zgłoszonych postulatów płacowych w terminie do 16 czerwca 2014 roku , zaistnieje spór
zbiorowy.
Podpisy organizacji związkowych
Do wiadomości:
Jarosław Zagórowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej JSW KOKS S.A.
Jan Dytko- Dyrektor do spraw społeczno-pracowniczych JSW KOKS S.A.

