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KOMPROMIS W ROZMOWACH NAD UJEDNOLICENIEM 

ZUZP W JSW KOKS S.A. 

Koksik     str. 2 

Związki Zawodowe działające w Spółce JSW KOKS S.A. po kilku latach od połączenia Kombinatu Koksochemicznego 

Zabrze z Koksownią Przyjaźń , po długich i niełatwych negocjacjach z Pracodawcą osiągnęły kompromis  w sprawie 

wprowadzenia wspólnego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla wszystkich pracowników JSW KOKS S.A. W 

związku z podpisanym porozumieniem zostaną zlikwidowane trzy Oddziały działające w ramach Spółki JSW KOKS S.A.,  

które miały różne  Regulaminy Wynagradzania. 

 Porozumienie zakłada, że część uregulowań i zapisów zacznie obowiązywać od dnia 1 kwietnia 2019 roku. Natomiast strona 

społeczna musiała zgodzić się również na  likwidację niektórych  uprawnień, albo wygaszania ich do 2022 roku. To czy 

porozumienie zostanie podpisane zależy od związków zawodowych, w czasie negocjacji było rożnie ale wydaje się ze strony 

są bliżej niż kiedykolwiek od porozumienia.  

SPÓR ZBIOROWY W BTS Sp. z o.o. 

Natomiast w Spółce BTS Sp. z o.o., która została wydzielona ze struktur Koksowni Przyjaźń i aktualnie 100% udziałów, 

należy do JSW KOKS S.A. został zawieszony spór zbiorowy i związki zawodowe odstąpiły od przeprowadzenia referendum 

strajkowego. Udało się podpisać z Zarządem częściowe porozumienie  w sprawie wypłaty nagrody z okazji Świat 

Wielkanocnych i ZFŚS. 

ZREM-BUD Sp. z o.o. 

Spółka ZREM-BUD Sp. z o.o.  jest spółką remontową, również wydzieloną ze struktur  Koksowni Przyjaźń w której JSW 

KOKS S.A. ma 100% udziałów. W Spółce tej mamy takie same problemy z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, jakie 

były w JSW KOKS S.A.  W jednej Spółce mamy  trzy kategorie pracowników, każda wynagradzana jest  na podstawie innych 

uregulowań i zasad. Taka sytuacja trwa już od kilku lat. Jest to niezgodne z prawem pracy. Aktualnie analizowane są dwa 

rozwiązania, albo uda się wynegocjować jeden wspólny ZUZP dla wszystkich pracowników Spółki, albo analizowana jest 

zasadność włączenia z powrotem  Spółki ZREM-BUD  w struktury JSW KOKS S.A. To ostatnie rozwiązanie jest  najbardziej 

oczekiwane przez pracowników, którzy i tak na co dzień świadczą pracę na rzecz swojego właściciela tj. JSW KOKS S.A.   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Uroczystości katyńskie. 

 

 

Delegacja naszego Związku wraz z Pocztem 

Sztandarowym od wielu lat bierze udział w 

mszach upamiętniających żołnierzy 

zamordowanych przez sowietów 79 lat temu w 

Katyniu, Charkowie, Miednoje i wielu innych 

miejscach kaźni.  

Msze  odbywają się w kościele świętego Joa-

chima w Sosnowcu. W trakcie tegorocznych uro-

czystości nastąpiło wręczenie odznaczeń pań-

stwowych przez przedstawiciela Prezydenta 

Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy za 

kultywowanie pamięci o żołnierzach 

pomordowanych na nieludzkiej ziemi.  

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pol-

ski odznaczeni zostali Ksiądz Prałat Stanisław 

Kocot, oraz Przewodniczący NSZZ Solidarność 

JSW KOKS S.A. Zenon Fiuk.  

Na koniec mszy przy tablicy pamiątkowej 

znajdującej się przed kościołem odbyło się 

składanie wieńców oraz apel poległych w 

asyście wojska polskiego zakończony salwami 

honorowymi.  

Jak co roku na uroczystości oprócz znamienitych 

gości pojawiają się kompanie policji, wojska, or-

kiestra wojska polskiego oraz komandosi z jed-

nostki specjalnej AGAT w pełnym uzbrojeniu w 

pojazdach bojowych HAMER. Dobrze by było , 

żeby na takie uroczystości  rodzice przychodzili 

z dziećmi była by to dla nich świetna lekcja 

historii. 

 

Koksik  str. 2 



 

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koksik  str. 3 

Manifestacja w Katowicach 

W dniu 04.04.2019 roku członkowie NSZZ „Solidarność” 

JSW KOKS S.A. uczestniczyli w manifestacji przed 

Urzędem Wojewódzkim w Katowicach organizowanej 

przez Komisję Krajową naszego związku.  

Poniżej przedstawiam niektóre postulaty z jakimi 

jechaliśmy do Katowic 

 zmniejszenie opodatkowania pracy (Pracownik przy 

4000 zł brutto otrzymuje na rękę 2854 zł)  

 zaprzestanie polityki antywęglowej (nasz węgiel 

wypierany jest przez importowany gaz, szybkie 

zamknięcie elektrowni węglowych doprowadzi do 

deficytu energii w kraju  jej importu oraz wzrostu cen)  

 wzrostu wynagrodzenia w całej budżetówce ( nie 

negocjować z tymi\którzy protestują a negocjować 

kompleksowe wyrównanie dysproporcji)  

 Uchylenie wygaszania emerytur pomostowych (nie 

zgadzamy się na to by  o przejściu na emeryturę 

pomostową decydowało to czy pracownik był 

zatrudniony przed styczniem 1999 czy po tym okresie, 

a jedynym kryterium powinny być czynniki 

występujące na stanowisku zatrudnienia. 

 Podniesienie kwoty wolnej od podatku (kwota wolna 

od podatku wynosi 3019 zł nawet przy najniższym 

wynagrodzeniu podczas gdy u posłów kwota wolna od 

podatku to prawie 30 tysięcy złotych)  

 Wprowadzenie emerytur stażowych (mężczyzna miał 

by możliwość odejścia na emeryturę po 

przepracowaniu 40 lat, a kobieta po 35 latach pracy) 

Pamiętajmy że możliwość odejścia na emeryturę w 

tym wariancie nie jest przymusowa i każdy 

zatrudniony jeżeli będzie chciał i zdrowie mu na to 

pozwoli może nadal  realizować się zawodowo. 

  

 Pełne odmrożenie kwoty odpisu na Zakładowy 

Fundusz Świadczeń  Socjalnych (przez to że kwoty są 

zamrożone każdy pracownik traci rocznie kilka set 

złotych)  

 Realizacja programu dla Śląska (piękny program ale 

jak na razie na papierze a jego realizacja to 

bezpieczeństwo socjalne dla pracowników i ich rodzin 

oraz stopniowy rozwój regionu) Prace i rozmowy w 

sprawie realizacji tych postulatów ciągną się bez 

końca a niektóre z nich nie są akceptowane przez 

stronę rządową , na przykład wprowadzenie emerytur 

stażowych.  

Odnosząc się do protestu nauczycieli to popieramy 

podniesienie wynagrodzeń w całej strefie budżetowej ale 

propozycje ZNP (tysiąc złotych dla każdego 

zatrudnionego wygląda na zagrywkę polityczną, 

ponieważ wszyscy wiedzą że inne grupy zatrudnionych 

nie będą spały w razie realizacji żądań Bronowicza i 

będzie rozróba na wybory do europarlamentu i sejmu)    

 

Wszystko to wygląda na ustawkę przewodniczącego ZNP 

i Koalicję Europejską aby protesty budżetówki nastąpiły 

w okresie wyborczym i żadne dobro dzieci ani to że 

rodzice muszą brać urlopy aby się nimi opiekować ani 

 Pełne odmrożenie kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń  Socjalnych (przez to że kwoty są 

zamrożone każdy pracownik traci rocznie kilkaset 

złotych)  

 Realizacja programu dla Śląska (piękny program ale jak 

na razie na papierze a jego realizacja to bezpieczeństwo 

socjalne dla pracowników i ich rodzin oraz stopniowy 

rozwój regionu) Prace i rozmowy w sprawie realizacji 

tych postulatów ciągną się bez końca a niektóre z nich 

nie są akceptowane przez stronę rządową , na przykład 

wprowadzenie emerytur stażowych .  

 Odnosząc się do protestu nauczycieli to popieramy 

podniesienie wynagrodzeń w całej    budżetówce ale 

propozycje ZNP (tysiąc złotych dla każdego 

zatrudnionego wygląda na zagrywkę polityczną, 

ponieważ wszyscy wiedzą że inne grupy 

zatrudnionych w sferze budżetowej nie będą spały w 

razie realizacji żądań Broniarza i będzie rozróba na 

wybory do europarlamentu i sejmu)  Wszystko to 

wygląda na zmowę przewodniczącego ZNP i Koalicji 

Europejskiej aby protesty nastąpiły w okresie wyborczym 

i żadne dobro dzieci ani to że rodzice muszą brać urlopy 

aby się nimi opiekować ani przebieg egzaminów nie 

przeszkodzą w realizacji celów politycznych. Obecna 

władza przywróciła lub wprowadziła szereg programów 

prospołecznych i niektóre z nich rozłożone są na dalsze lata 

.Oczywiście nie wszystko jest realizowane jak byśmy sobie 

tego życzyli ,  ale włos mi się na głowie jeży na kiedy 

myślę że do władzy mogła by wrócić poprzednia ekipa 

podparta Bolkami, Olkami, Milerami i innymi frustratami 

spod znaku Obywateli RP obrońców konstytucji którą sami 

dla siebie napisali. Nie oceniam nikogo po obietnicach , ale 

za ich realizację , a za kogo nas mają i gdzie nas mają 

kolesie z PO i PSL pokazały taśmy z afery podsłuchowej.  
 

Pamiętajmy o tym dokonując wyboru przy urnach. 

 Akcja Krwiodawcza 

Prezes Klubu HDK przy JSW KOKS S.A. Konrad Biniecki dziękuje tym którzy oddali krew dla naszej koleżanki Agnieszki 

Kaliś która zmaga się z ciężką chorobą. Dziękujemy Zarządowi JSW KOKS S.A. za umożliwienie uczestnictwa w akcji oraz 

zapewnienie transportu do punktu krwiodawstwa w Dąbrowie Górniczej. Dziękujemy również wszystkim którzy 

zaangażowali się w pomoc naszej koleżance i prosimy w imieniu Agnieszki Kaliś o modlitwę o jej powrót do zdrowia.  

 



 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

       

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

              
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Koksik  str. 4 

          Zapraszamy członków NSZZ ,,Solidarność”  do korzystania z basenów i  kręgielni  

!!! 
 

 

 Dąbrowa G. - ,,NEMO” 
Fundacja „Sport i Zdrowie” przy NSZZ „Solidar-

ność” 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 14 złotych na 2 godz.  

-  Członkowi związku przysługują miesięcznie   

     dwa bilety.  

-  Bilety ważne są   godzinach ogólnodostępnych. 

Fundacja w każdym miesiącu rozprowadza po 300 

biletów. 

    

   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  –   godzina  toru ( może grać do 8 osób 

jednocześnie). 

 

 

   Organizacja Międzyzakładowa  NSZZ   

 JSW KOKS S.A.   informuje 

członków związku, że w dniu 11 maja 2019 r. o 

godzinie 1600 organizuje już  XVI 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 50 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  XVI  Karczmy  Piwnej 

Koksowników, że   biesiadników obowiązuje 

niezmiennie strój  odświętny !!! 
Niezdyscyplinowanych czekają jak 

zawsze    << DYBY >>  

 

 XVI    KARCZMA PIWNA KOKSOWNIKÓW   -  Sosnowiec- Zagórze   11  maja  2019 rok  godz. 1600 

 

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