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Organizacja Międzyzakładowa 

NSZZ Solidarność 80 przy JSW KOKS S.A. w Zabrzu 

 

*** 

W dniu  3 marca br. po wielu miesiącach negocjacji Związki Zawodowe oraz Pracodawca podpisały Pakiet 

Gwarancji Socjalnych dla pracowników JSW KOKS S.A.  

Poniżej kilka bardzo ważnych informacji wynikających z podpisanego dokumentu: 

1) Gwarantem Pakietu jest właściciel: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 

2) Pracownikami chronionymi są ci którzy byli zatrudnieni na dzień podpisania Pakietu, 

3) Pakiet gwarantuje pracę i płacę pracownikom chronionym przez okres 10-ciu lat. 

4) W przypadku chęci zmiany warunków pracy lub płacy przez pracodawcę: 

• Pracodawca pyta Związki Zawodowe Pakietowe czy obejmą ochroną pracownika, 

• Zainteresowane Związki Zawodowe Pakietowe informują o tym pracownika chronionego,  

• Pracownik chroniony będący członkiem Związku Zawodowego Pakietowego automatycznie 

uzyskuje ochronę swojego Związku Zawodowego,  

• Pracownik chroniony nie będący członkiem żadnego Związku Zawodowego może zwrócić się o 

ochronę do Związku Zawodowego Pakietowego, a ten może zapewnić mu taką ochronę. 

• Brak zgody na zmianę Związku Zawodowego Pakietowego oznacza ochronę pracownika 

chronionego przed zmianą warunków pracy lub płacy. 

Przed zmianą warunków płacy lub pracy do marca 2032 roku skutecznie chronić Was mogą tylko Związki 

Zawodowe które są stroną podpisanego Pakietu Gwarancji Socjalnych. W przypadku pytań – piszcie na adres 

biuro@solidarnosc80.org  

*** 

Trwają negocjacje dot. zwiększenia dodatku zmianowego i gorącego oraz kwoty posiłku profilaktycznego i 

regeneracyjnego. Będziemy informować o ustaleniach. 

*** 

W dniu 17.03. wystosowano pismo do Pracodawcy o przyspieszenie wypłaty nagrody pracowniczej w łącznej 

kwocie 8,5% wynagrodzenia rocznego brutto pracowników JSW KOKS S.A. Jest to jeden z postulatów na który 

Zarząd Spółki wyraził zgodę w podpisanym porozumieniu płacowym z dnia 20 października 2021 roku. 

*** 

Dochodzą do nas sygnały o masowym werbowaniu do nowego Związku, który powstał w Koksowni Radlin. 

Chcemy Was poinformować, że ZZ „Koksownicy” nie jest stroną żadnej ważnej umowy z Pracodawcą. Nowy 

Związek z uwagi na brak reprezentatywności nie jest stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla 

Pracowników JSW KOKS S.A.  i nigdy nie zostanie Stroną Pakietu Gwarancji Socjalnych, ponieważ zapisy tego 

dokumentu, bez zgody wszystkich Stron Pakietu nie przewidują możliwości wprowadzenia nowych 

reprezentantów. W przypadku pytań – piszcie na adres biuro@solidarnosc80.org  
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