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JAK DŁUGO JESZCZE PRACOWNICY JSW KOKS S.A. BĘDĄ ZMUSZENI 
CZEKAĆ NA WYPŁATĘ GRUSZY ????? 

 

 

 

           Wydanie specjalne !!!            Wydanie specjalne !!! 

 

 NSZZ „Solidarność” Koksowni Przyjaźń informuje, że dnia 16 marca 2017 r. odbyły się kolejne 

negocjacje w sprawie polityki płacowej na rok 2017. 

Pracodawca na spotkaniu zaproponował, aby Związki Zawodowe działające przy JSW KOKS S.A. 

podpisały Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy aktualnie obowiązujące. Nasz Układ Zbiorowy 

obowiązywałby w Koksowni Przyjaźń oraz tzw. Centrali. Natomiast pracownicy z Zabrza mieliby swój 

Układ z byłego KK Zabrze, plus to wszystko, co otrzymali po połączeniu z Koksownią Przyjaźń tj. 

dodatek gorący, dodatkowy odpis na ZFŚS w takiej samej wysokości jak w Koksowni Przyjaźń, kartki 

żywnościowe ( które kiedyś przecież za zgodą związków zawodowych zostały włączone do płacy).   

Podpisanie tych układów pozwoliłoby na uruchomienie Regulaminu Świadczeń Socjalnych, co 

za tym idzie wypłatę tzw. Gruszy. Podpisanie Układów Zbiorowych zadeklarowały wszystkie 

Związki Zawodowe działające w Koksowni Przyjaźń oprócz Związku Zawodowego Solidarność 80 z 

Przewodniczącą  Panią I. Przybysz i Z-cą Przewodniczącej L. Betą oraz  Związki Zawodowe 

działające w KK Zabrze.  

NSZZ ,,Solidarność” nie zgadza się, aby podpisanie Układu Zbiorowego dla Koksowni Przyjaźń było 

kartą przetargową, którą gra Zabrze, aby wynegocjować dla pracowników KK Zabrze urlopów 

zdrowotnych, dodatku szkodliwego i innych przywilejów, które funkcjonują w Układzie Zbiorowym 

pracowników Koksowni Przyjaźń.  

Przypominamy wszystkim pracownikom, że w przeszłości Zabrzańskie Związki Zawodowe 

wyraziły zgodę na włączenie do płacy zasadniczej urlopów zdrowotnych, dodatku szkodliwego 

i kartek żywnościowych. 

Jeżeli tak , to Solidarność Koksowni Przyjaźń również wystąpi  o  przywrócenie pracownikom 

Koksowni Przyjaźń  Karty Hutnika i Dodatku Stażowego. 

NSZZ „Solidarność” Koksowni Przyjaźń uważa, że żądanie wyrównania Świadczeń dla obu Koksowni 
jest słuszne i ze swojej strony deklaruje, że będzie współdziałać, aby podpisać jak najszybciej nowy 
Układ Zbiorowy obejmujący wszystkich pracowników. 
Jednak prace nad nowym Układem Zbiorowym Pracy dla JSW KOKS S.A. mogą jeszcze długo 
potrwać, a póki co Koksownia Przyjaźń działa bez takiego układu, a warunkiem wprowadzenia 
Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych jest podpisanie Układu Zbiorowego. 
 
Dlaczego Ci co pod  naszym Układem Zbiorowym nie chcą się podpisać niech staną przed Załogą 
Koksowni Przyjaźń i wytłumaczą się ze swojego postępowania?? 
 

Panie Leszku czyje interesy Pan reprezentuje?? 
 

 


