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październik 2009 r.

Na jakie pieniądze mogą liczyć pracownicy w 2009 i 2010 roku ??

W obronie stoczni !!!
W dniu 18 września 2009 roku
ponad 10 tyś. związkowców i
pracowników z całej Polski
przyjechało do Szczecina, aby
wesprzeć stoczniowców i stanąć
w obronie miejsc pracy i zamanifestować swoje niezadowolenie z
działań Rządu. Wszyscy nas lekceważą, a kolejne zakłady padająmówili rozgoryczeni uczestnicy
protestu- nie może tak dłużej być.
W Szczecinie nie mogło zabraknąć mocnej reprezentacji NSZZ
,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń, która wraz z kolegami z
Huty Katowice Mittal - dzielnie
wspierała stoczniowców.

Porozumienia Sierpniowe !!
W tym roku przypadła 29 rocznica
podpisania tzw. porozumień Sierpniowych w Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu Zdroju oraz trochę zapomnianych z Huty Katowice. To właśnie zryw robotników w tych miastach doprowadził do demokracji i
niepodległości nasz Kraj. Nasza
delegacja, jak zresztą, co roku , wraz
z pocztem sztandarowym, była
obecna na tych uroczystościach.
Nie wolno nam nigdy zapominać o
tych, którzy w obronie godności i
praw pracowniczych, nie zlękli się
reżimu komunistycznego i walczyli
do końca, o lepsze jutro dla nas.

NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń zgodnie z porozumieniem zawartym
w marcu 2009 r. pomiędzy trzema reprezentatywnymi związkami zawodowymi Koksowni i Zarządem Koksowni Przyjaźń, zwrócił się do Zarządu Koksowni Przyjaźń o wypłacenie Załodze rekompensaty finansowej za zyski z
2008 roku. Po dwóch spotkaniach w tej sprawie, Zarząd Koksowni zwrócił
się z propozycją do związków zawodowych, żeby negocjacje i rozmowy w
sprawie wysokości rekompensaty i nagrody wigilijnej tzw. karpika przełożyć
na miesiąc listopad 2009 r. , argumentując to tym, że pod koniec roku, okaże
się w jakiej kondycji finansowej znajduje się Koksownia Przyjaźń i jakie są
perspektywy podpisania umów i kontraktów handlowych na 2010 rok.
NSZZ ,,Solidarność” rozumiejąc trudną sytuację finansową Koksowni, zgodził
się na odsunięcie w czasie rozmów płacowych licząc na to, że sytuacja finansowa naszego zakładu pod koniec roku będzie dużo bardziej sprzyjająca do
prowadzenia rozmów o pieniądzach.
W dniu 7.10. 2009 roku NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń wystąpił
również z pismem do Prezesa Koksowni Przyjaźń Pana Edwarda Szlęka,
domagając się rozpoczęcia rozmów w sprawie ustalenia polityki płacowej na
2010 rok. NSZZ ,,Solidarność” przypomina Zarządowi Koksowni Przyjaźń,
że nasza Załoga, rozumiejąc trudną sytuację spowodowaną kryzysem
gospodarczym, poniosła już w 2009 r. wystarczające konsekwencje finansowe
i liczy w tym roku na dodatkowe pieniądze, a nie za dwa lata, jak proponuje
to Zarząd Koksowni w najnowszym komunikacie w rozgłośni FAMA.
Treść pisma i postulaty NSZZ ,,S” zamieszczam na str. 2 >>>>>>>>>

NSZZ ,,S” przed wyborami !!
Przypominamy wszystkim członkom
NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń i Spółek ,,córek” ,że do końca
marca 2010 roku, zgodnie ze Statutem ,
musimy wybrać swoich przedstawicieli
na nową kadencję 2010-2014. Dlatego
powołana została , w tym celu Zakładowa Komisja Wyborcza ( skład komisji str. 3) , która ustali harmonogram
zebrań wyborczych. Przewidujemy, że
pierwsze zebrania wyborcze odbędą się
nie wcześniej niż w grudniu.
Szczegółowych informacji o wyborach
dowiemy się poprzez rozgłośnię FAMA
,albo bezpośrednio w siedzibie związku
budynek PROMYK- pok. nr 9

TR bez , ,pomostówek ” ??
Związki Zawodowe, w tym również
NSZZ ,,Solidarność”, mimo walki, przegrały z liberalnym Rządem Donalda
Tuska batalię o emerytury pomostowe.
Efektem tego jest przyjęta przez Rząd
( veto Prezydenta koalicja odrzuciła
dzięki głosom SLD)
Ustawa o
Emeryturach
Pomostowych,
zmniejszająca liczbę uprawnionych do
wcześniejszych emerytur z przeszło 1
miliona do niewiele ponad 200 tyś. Niestety ustawa ta, najprawdopodobniej
zabierze również, uprawnienia do
wcześniejszych emerytur niektórym
pracownikom Koksowni Przyjaźń i
Spółek ,,córek”.

