W tym wydaniu
1 .Informacje NSZZ ,,S”
W tymZebranie
wydaniu
2. XXXIX
Delegatów
NSZZ ,,S”
4.Prace nad ZUSP, polityka płacowa
5. Fundacja ,,Sport i Zdrowie
6. XIV Karczma Piwna

77 rocznica zbrodni
Katyńskich

CHCEMY 1000 zł.

W dniu 02-04-2017 w
kościele św. Joachima w Sosnowcu
Zagórzu odbyły się obchody 77
rocznicy zbrodni katyńskich.
Hołd pomordowanym przez
NKWD oddał Poczet Sztandarowy
NSZZ Solidarność JSW KOKS oraz
zaproszeni goście:
Europosłanka PIS Jadwiga
Wiśniewska, posłanka na sejm Ewa
Malik, posłowie Waldemar Andzel, i
Robert
Warwas.
Ministerstwo
Obrony Narodowej reprezentował
Generał Dywizji Cezary Podlasiński.
Uroczystość
uświetniły
dwie
kompanie
honorowe
wojska,
kompania policji, oraz jednostki
specjalne które zaprezentowały
umundurowanie oraz sprzęt.
Przed rozpoczęciem mszy za
ofiary stalinizmu odczytano list od
Prezydenta Rzeczypospolitej oraz
Pani Premier.

Pismo Międzyzakładowej
Organizacji
Związkowej
NSZZ
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Pismo Międzyzakładowej
Organizacji
Związkowej
NSZZ
Koksowni Przyjaźń

kwiecień 2017 r.

Koksownia Przyjaźń Sp. z o. o.

kwiecień 2012 r.

Pogody ducha,
zdrowia i radości oraz
wszelkiego dobra z okazji Świąt
Wielkanocnych
wszystkim pracownikom JSW KOKS S.A. i Spółek
,,córek” oraz ich Rodzinom, życzy Komisja
Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ
,,Solidarność” Koksownie JSW KOKS S.A.
Jak znaleźć wyjście z patowej sytuacji !!!
Kolejny raz nie doszło do porozumienia w rozmowach dotyczących
NAGRODA Z ZYSKU ZA 2011 R.
podpisania ZUZP, lub regulaminu pracy i wynagradzania.
W dniu 04-04-2017 w Zabrzu odbyło się kolejne spotkanie Związków
Zawodowych z Zarządem JSW KOKS S.A. na którym uzgodniono
następujące zapisy:
 Wypłata 900zł w dniu 10-05-2017 z okazji Dnia Koksownika
 Wypłata 1000zł w dniu 10-06-2017 nagrody produkcyjnej za I kw.
 Regulacje płacowe dla 104 pracowników w dwóch transzach ( lipiec
i wrzesień) do kwoty 2400zł dla pracowników z niższym
wynagrodzeniem zasadniczym zależnie od daty zatrudnienia.
cd. str.2 >>>>>>>>

Jak znaleźć wyjście z patowej sytuacji !!!
 Od
minimalna
NAGRODA
Z 01-07-2017
ZYSKU ZA 2011
R.

stawka
wynagrodzenia zasadniczego wyniesie 2300
zł.
Termin wypłaty pozostałych trzech nagród
kwartalnych, rozdysponowanie puli przeznaczonej
na regulacje płacowe oraz tzw. „Karpik” uzgodnione
zostaną do końca czerwca br.
Kwota przeznaczona na wypłatę dodatku
gorącego w miesiącach od maja do września 2017
roku nie uległa zmianie , a rozdysponowanie tego
dodatku leży w gestii kierowników PK i PR w
uzgodnieniu
z
organizacjami
związkowymi
działającymi na tych wydziałach.
Jako Prezydium NSZZ Solidarność JSW
KOKS S.A. oświadczamy że związek nasz nie
odpowiada za opóźnienie wypłaty świadczeń z
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Warunkiem uruchomienia ZFŚS jest podpisanie
Układu Zbiorowego co skutecznie blokują Związki
Zawodowe z KK Zabrze.
Nasz Związek chcąc wyjść z tej patowej sytuacji
27-03-2017r. zwrócił się do Zarządu JSW KOKS
S.A. z pismem o wprowadzenie w naszym zakładzie
Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania.
Jeżeli do 28-04-2017 nie zmieni się stanowisko
Związków Zawodowych blokujących podpisanie
ZUZPu dla Koksowni Przyjaźń i Służb Centralnych
to Pracodawca będzie mógł wprowadzić w/w

Regulaminy i zacząć wypłatę świadczeń z ZFŚS.
Należy nadmienić że Zarząd zgodził się na
wprowadzenie w KKZ bonów żywnościowych na
posiłki regeneracyjne i profilaktyczne do czasu
przygotowania pomieszczeń do wydawania posiłków i
ich spożywania. Uważamy że związki Zawodowe KK
Zabrze przespały moment fuzji KKZ i Koksowni
Przyjaźń w 2014 roku bo właśnie wtedy był czas na
wprowadzenie zapisów umożliwiających połączenie
na jednakowych warunkach a nie skupiać się jedynie
na Pakiecie Gwarancji Pracowniczych, który i tak
chroni jedynie płace dozoru wyższego.
Próba wyszarpania urlopów zdrowotnych, w
okresie trudnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
oraz w czasie negocjacji polityki płacowej dla całej
załogi JSW KOKS S.A. budzą nerwową reakcję
pracowników Koksowni Przyjaźń.
Dochodzimy do wniosku że połączenie dwóch
zakładów o różnej ocenie wartości i różnych
tradycjach nie ma żadnego sensu.
Aby
położyć
kres
tym
problemom
wynikającym z wielu różnic powinno się rozdzielić
oba zakłady w imię spokoju społecznego i atmosfery
pracy.
Dość mamy słuchania zarzutów że jedni
drugim coś zabierają, albo że jedni korzystają
kosztem drugich. Nie jesteśmy autorem ani
entuzjastami tego mariażu i jak cała załoga
negatywnie odbieramy jego skutki.

XXXIX ZEBRANIE DELEGATÓW NSZZ SOLIDARNOSĆ KOKSOWNI PRZYJAŹN

NAGRODA Z ZYSKU ZA 2011 R.

W dniu 31 marca 2017 roku odbyło się
kolejne już XXXIX
Sprawozdawcze
Zebranie Delegatów NSZZ ,,Solidarność”
Koksowni Przyjaźń. Na zebraniu obecni byli
Szef Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ
,,Solidarność” Dominik Kolorz oraz Szef
Górniczej Solidarności Jarosław Grzesik, ks.
Andrzej Stasiak Duszpasterz Ludzi Pracy
NSZZ ,,Solidarność”.
Obecny również był Prezes JSW
KOKS S.A. Janusz Adamczyk i Prezesi
naszych Spółek zależnych Andrzej Mucha
ZREM-BUD Sp. z o.o. , Piotr Jarosz BTS Sp.
z o.o., Zbigniew Proksa REMKOKS Sp. z o.o
Andrzej Zasada SPEDKOKS Sp. z o.o. oraz Dyrektor Wsparcia Technicznego JSW KOKS S.A. Dariusz
Głodkowski..
Tradycyjnie delegaci Solidarności wykorzystali obecność Prezesów, przepytując ich z trudnych tematów.
Pod największym ,,ostrzałem” był Prezes Adamczyk, który tłumaczył się miedzy innymi z tego, że Załoga
JSW KOKS S.A. mimo, że jest już koniec I kwartału nie może korzystać z ZFŚS.
cd. >>>>>>>>>>>
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Co jest równoznaczne z brakiem możliwości
realizowania tzw. ,,świadczeń urlopowych”.
Przecież zmiana Zarządu JSW KOKS S.A. jak
nas zapewniano, miała być ,,dobrą zmianą”, a
okazuje się, mija prawie rok funkcjonowania
nowego Zarządu i
jest coraz gorzejargumentowali delegaci.
Delegaci
krytykowali
również
Prezesa
Adamczyka za brak jakiejkolwiek polityki
właścicielskiej w stosunku do swoich Spółek
,,córek”, co w konsekwencji prowadzi do coraz

gorszej sytuacji finansowej w tych Spółkach, a co
gorsze, Spółki mają coraz większe trudności w
realizacji podstawowych zobowiązań w stosunku
do swoich pracowników.
Delegaci przypominali Panu Prezesowi, że
w Spółkach zależnych pracują pracownicy, którzy
przymusowo wydzieleni zostali w 2000 roku ze
struktur Koksowni Przyjaźń.
Niestety z przykrością należy stwierdzić,
że Prezes Janusz Adamczyk nie uszanował tego,
że jest zaproszonym gościem i odpowiadając na
pytania delegatów zachowywał się bardzo
arogancko, prowokacyjnie i delikatnie mówiąc
nieładnie, na co zwrócił również uwagę
Przewodniczący Solidarności Dominik Kolorz,
który stwierdził, że nawet prywatni pracodawcy
tak arogancko nie odnoszą się do Związków
Zawodowych. Prezes Adamczyk w ogóle był
zdziwiony, że delegaci zadają mu niewygodne
pytania, a tak w ogóle powinniśmy mu być
wdzięczni, że zgodził się przyjść do JSWKOKS
S.A. na stanowisko Prezesa Zarządu.
Panie Prezesie !!! trochę skromności i przede
wszystkim szacunku dla pracowników.

Złoty Medal „Solidarności”

NAGRODA Z ZYSKU ZA 2011 R.
Podczas XXXIX zebrania delegatów
na wniosek Komisji Zakładowej NSZZ
Solidarność
złotym
medalem
„Solidarności” za zasługi dla Związku,
udział w strajkach, piastowanie funkcji
zastępcy Przewodniczącego Związku w
latach 1989-1995 został odznaczony
wieloletni działacz Wiesław Klasa.
Miłym
akcentem
zebrania
delegatów było wręczenie,, złotego medalu
Solidarności” naszemu koledze, osobiście
przez Szefa Śląsko – Dąbrowskiej
Solidarności Dominika Kolorza.
Wręczeniu medalu towarzyszyły
liczne podziękowania i przemówienia z obu
stron.
Należy zaznaczyć że jest to
pierwszy medal „Solidarności” wręczony
działaczowi Związku Zawodowemu NSZZ
Solidarność JSW KOKS S.A.
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*** Fundacja ,,Sport i Zdrowie” *** informacje i ogłoszenia ***
*** Fundacja
,,Sport
i Zdrowie”
informacje
ogłoszenia ***
Zapraszamy
członków
NSZZ***
,,Solidarność”
doikorzystania
z basenów i kręgielni
!!!Park Wodny „JURA” w Łazach
Fundacja „Sport i Zdrowie” przy NSZZ „Solidarność”
Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej informuje
członków związku, że od miesiąca czerwca 2013 roku
posiada bilety wstępu do Parku Wodnego „JURA” w
Łazach.
Koszt biletu po dofinansowaniu wynosi 7 zł. Za 1,5h.
Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 700 - 2200
sobota – niedziela 1000- 2200

Posiadamy również bilety na kręgle do NEMO:
- 22 złotych –
jednocześnie).

godzina toru ( może grać do 8 osób

 Dąbrowa G. - ,,NEMO”
Fundacja „Sport i Zdrowie” przy NSZZ „Solidarność” Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej
informuje członków związku , że posiada bilety
wstępu do Parku Wodnego „NEMO” w Dąbrowie
Górniczej.
- Koszt jednego biletu po dofinansowaniu
wynosi 11 złotych na 1,5 godz.
- Członkowi związku przysługują miesięcznie
dwa bilety.
- Bilety ważne są godzinach ogólnodostępnych.
Fundacja w każdym miesiącu rozprowadza po 300

biletów.

XIV KARCZMA PIWNA KOKSOWNIKÓW - Sosnowiec- Zagórze 13 maja 2017 rok godz. 1600
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 Sosnowcu - 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.
Trasy i godziny odjazdów autobusów na karczmę
zostaną podane w osobnym komunikacie.
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 >>
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