
 

       

 

 

 

  
 

 

 

 

  

       

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

              

 
  

 

 

 

 

 

                       ROZMOWY NA TEMAT  POLITYKI  PŁACOWEJ  NA  2017 ROK !!! 
 

*** Fundacja ,,Sport i Zdrowie”     ***     informacje  i  ogłoszenia *** 

Koksik  str. 2 

 XIV    KARCZMA PIWNA KOKSOWNIKÓW   -  Sosnowiec- Zagórze   13  maja  2017 rok  godz. 1600 

 

W związku z  przedłużającymi się rozmowami w sprawie polityki płacowej na 2017 rok NSZZ 

,,Solidarność” zwrócił się do Zarządu JSW KOKS S.A. z następującymi żądaniami. 

Prezes Zarządu  
JSW KOKS S.A. 

       Pan Janusz Adamczyk 
 Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Koksownie JSW KOKS S.A. w Dąbrowie 

Górniczej działając na podstawie art.1 i art. 7 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych 

( Dz. U. Nr 35, poz.  236 z późn. zm.)  w związku z brakiem porozumienia dotyczącego ustalenia polityki 

płacowej na 2017 rok , zgłasza następujące żądania: 

1. Zwiększenia odpisu na ZFŚS w 2017 r.( ZUZP Art. 46)  o 3 tyś. zł na zatrudnionego pracownika. 

2. Ustalenia wysokości dodatku z tytułu Dnia Koksownika ( ZUZP Art. 73)  w wysokości 1000 zł na 

uprawnionego pracownika. 

3. Ustalenia dodatku Wigilijnego ( ZUZP Art. 68) w wysokości 1000 zł. na uprawnionego pracownika 

4. Ustalenia funduszu nagród kwartalnych w wysokości cztery nagrody, każda po 1000 zł. na uprawnionego 

pracownika. 

5. Ustalenie puli przeznaczonej na regulacje płacowe w JSW KOKS S.A. w wysokości 2 mln zł. 

Nadmieniamy, że powyższe żądania płacowe uważamy za składowe elementy wynagrodzenia, realizacja których 

mieści się w ramach wskaźnika wzrostu wynagrodzeń. 

W razie nie spełnienia naszych żądań do dnia 30 marca 2017 roku, zaistnieje spór zbiorowy oraz przeprowadzona 

zostanie akcja strajkowa – z uwzględnieniem procedur wynikających z przepisów w/w ustawy. 

Ostatnie spotkanie związków zawodowych z Zarządem JSW KOKS S.A. w sprawie polityki płacowej na 

2017 rok odbyło się 16 marca. Zarząd   na spotkaniu w ramach polityki płacowej zaproponował: 

- odpis na ZFŚS na 2017 rok na poziomie roku 2016 

- trzy nagrody kwartalne każda po 1000 zł. 

- nagroda z okazji dnia KOKSOWNIKA 900 zł. 

- nagroda z okazji Świat Bożego Narodzenia 500 zł. 

NSZZ ,,Solidarność” na tym spotkaniu podtrzymał swoje żądania, które zamieszczone są powyżej.!!! 

Następne spotkanie w sprawie polityki płacowej planowane jest na 22 marca 2017 roku. 

     Międzyzakładowa Organizacja Związkowa 

    NSZZ   

 

 Koksowni Przyjaźń   

informuje członków związku, że w dniu 13 maja 2017 

r. o godzinie 1600 organizuje już  XIV Karczmę Piwną 

Koksowników w Hali Sportowej MOSIR w So-

snowcu- Zagórzu.  

Zapisy  prowadzą  Przewodniczący Wydziałowi 

NSZZ ,,S” i Przewodniczący Spółek ,,Córek”  oraz w 

siedzibie związku budynek PROMYK pok.  101 

Koszt zaproszenia wynosi 40 zł.  

Uczestników biesiady obowiązuje strój odświętny. 

Odjazd autobusów na karczmę nastąpi: 

- Ząbkowice – 1520   

- Olkusz – 1500 –  oś. Słowiki – przystanek pod lasem 

Odjazd autokarów po zakończeniu Karczmy  Piwnej  

nastąpi  ok. godziny 2000 

 

Z obowiązku   przypominamy  wszystkim 

uczestnikom  XIV  Karczmy  Piwnej 

Koksowników, że   biesiadników obowiązuje 

niezmiennie strój  odświętny !!! 
Niezdyscyplinowanych czekają jak 

zawsze    << DYBY >>  

 


