
W dniach 20 sierpnia i 17 września    2009 r. odbyły się kolejne 
zwyczajne  posiedzenia  Komisji  Międzyzakładowej  Organizacji 
Związkowej NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. 
Komisja  na  posiedzeniach   tych   realizowała  następujący 
porządek obrad: 
1.  Odczytanie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji.
2.  Stwierdzenie prawomocności posiedzenia Komisji.
3.  Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
4.  Informacje Prezydium
        a). informacje Przewodniczących Spółek  
5.  Przyjęcie wydatków związkowych za lipiec i sierpień 2009  r.
6.    Rozpatrzenie pomocy finansowej.
7.  Wolne wnioski.
      W informacjach Prezydium Przewodniczący NSZZ 
,,Solidarność ”Zenon Fiuk   poruszał  następujące sprawy:
                      Komisja -  20 sierpnia
-        Przewodniczący poinformował Komisję Międzyzakładową, 
że  na  wrześniowym  posiedzeniu  Komisji  Międzyzakładowej, 
oczekuje od Przewodniczących Wydziałowych i Spółek ,,córek” 
podania kandydatur minimalnie po dwie osoby  do Zakładowej 
Komisji  Wyborczej,  której  zadaniem  będzie  przeprowadzenie 
wyborów w naszym związku na kadencję 2010-2014. 
-     W dalszej kolejności Przewodniczący poinformował Komisję 
o bieżącej sytuacji ekonomicznej Koksowni Przyjaźń, która po-
woli zaczyna się poprawiać i stabilizować. 
-       Przewodniczący poinformował  Komisję Międzyzakładową, 
że  Zarząd  Koksowni  Przyjaźń  sceptycznie  podchodzi  do 
zwiększenia, tak jak to miało miejsce w latach poprzednich do-
datkowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 
( tzw. Świadczenie pod grusza) na 2010 rok. 
-   Przewodniczący  stwierdził również, że NSZZ ,,Solidarność” 
w najbliższym czasie wystąpi do Prezesa Koksowni Przyjaźń o 
podjecie rozmów dotyczących realizacji zawartego porozumienia 
w sprawie wypłaty pracownikom  rekompensaty  za nagrodę z 
zysku za 2008 rok.  
-   Przewodniczący zapoznał  Komisje  Międzyzakładową z  no-
wym  Regulaminem  satysfakcjonowania  pracowników,  którzy 
zadeklarują chęć odejścia z Koksowni Przyjaźń do 24 września 
2009 r.                

 Komisja -  17 września
- Przewodniczący poinformował Komisję Międzyzakładową, że 
sytuacja  Koksowni  Przyjaźń  powoli  stabilizuje  się.  Miesięczna 
produkcja koksu osiągnęła już 200 tys.  ton, jednak ceny koksu 
mimo stopniowego wzrostu, nie są  jeszcze na takim poziomie, 
który gwarantowałby Koksowni  szybką poprawę sytuacji finan-
sowej,  zwłaszcza, że jak wynika z uzyskanych informacji  od 1 
października 2009 r. średnia cena węgla ma wzrosnąć.
-  Zarząd  Koksowni,  aby  obniżyć  koszty  mieszanki  węglowej, 
podjął już decyzję, że pozostałe trzy baterie koksownicze prze-
znaczone do remontu odtwarzane będą metodą ubijaną.
-  W dalszej  kolejności  Przewodniczący poinformował  Komisję 
Międzyzakładową, że odbyło się spotkanie Związków Zawodo-
wych  z Zarządem Koksowni Przyjaźń  w sprawie wypłaty pra-
cownikom rekompensaty za zyski z 2008 rok. W trakcie negocja-
cji  Zarząd zobowiązał  się,  że  w listopadzie  2009 r.  mając  już 
więcej danych o sytuacji finansowej Koksowni Przyjaźń za 2009 
r. będzie mógł  rozmawiać ze Związkami Zawodowymi o kon-
kretnej wysokości rekompensaty za zyski.      
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  Z prac Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej    NSZZ ,,S’’  Koksowni Przyjaźń  !!!
- Przewodniczący poinformował również Komisję Mię-
dzyzakładową, że w dniu 14 września 2009 r.  Zarząd 
Koksowni  Przyjaźń  przedstawił  Związkom  Zawodo-
wym, opracowany przez powołaną  Komisję ( w skład 
której  pracodawca  tj.  Zarząd  Koksowni  nie  powołał 
przedstawicieli związków zawodowych), wykaz stano-
wisk  uprawniających  do  emerytury  pomostowej  pra-
cowników Koksowni Przyjaźń.  NSZZ ,,Solidarność” i 
pozostałe związki zawodowe  bardzo krytycznie odnio-
sły się do przedstawionego wykazu, w którym w ogóle 
nie uwzględniono pracowników utrzymania ruchu.
W odpowiedzi  związki zawodowe uzgodniły na  spo-
tkaniu, że  wystąpią  do Zarządu Koksowni Przyjaźń ze 
wspólnym  stanowiskiem,  domagając  się  od  Zarządu 
rozszerzenia   wykazu   stanowisk  uprawniających  do 
emerytury pomostowej  o pracowników wydziałów  TR 
, PM i PW. Zgodnie z ustawą o emeryturach pomosto-
wych,  każdy  pracownik,  którego  pracodawca   i  nie 
umieści  na  wykazie  emerytur  pomostowych,  będzie 
mógł przy pomocy związku odwołać się od niekorzyst-
nej dla niego decyzji do Państwowej Inspekcji Pracy.  
Sprawozdania Przewodniczących Spółek ,,córek”- z  
posiedzenia Komisji w dniu 20 sierpnia 
Jerzy Kieres LABOR- KOKS  Sp. z o.o. – Przewod-
niczący poinformował KM , że w Spółce trwają prace 
nad dostosowaniem LABOR- KOKSU do nowych za-
dań, między innymi poprzez zmianę systemu pracy, dla 
części Załogi z czterobrygadowego na dwuzmianowy. 
Somionka Mirosław SPEDKOKS Sp. z o.o. – Prze-
wodniczący  poinformował  Komisję,  że  nie  podpisał 
zaproponowanego przez  Koksownię  Przyjaźń  nowego 
porozumienia  na  świadczone  przez  Spółkę  usługi  dla 
Koksowni,  ponieważ  spowodowałoby to zmniejszenie 
funduszu płac w Spółce.
Nowak  Jadwiga  ZUG  Sp.  z  o.o.-   Przewodnicząca 
poinformowała Komisję, że w związku z planowanymi 
przez  Koksownię  Przyjaźń  przetargami  na  usługi 
sprzątania i żywienia, NSZZ ,,Solidarność” ZUG oba-
wiając się o swoje miejsca pracy,   wystąpił w dniu 27 
lipca 2009 r. z pismem do Prezesa Koksowni Przyjaźń , 
domagając się  gwarancji  rynku pracy  dla pracowni-
ków ZUG ,   zgodnie ze złożoną  przez Zarząd Kok-
sowni  deklaracją  i  obietnicami  przed  utworzeniem 
Spółki pracowniczej.
Sprawozdania Przewodniczących Spółek ,,córek”- z  
posiedzenia Komisji w dniu 17 września 
Somionka  Mirosław  SPEDKOKS  Sp.  z  o.o.  – 
Przewodniczący  poinformował  Komisję,  że  związki 
zawodowe podpisały z Zarządem Spółki porozumienie 
w  sprawie  zmian  w  ZUZP  dla  pracowników  SPED-
KOKSU  w  sprawie  wprowadzenia  do  układu  premii 
motywacyjnej i dodatku do świadczenia chorobowego.
Marian Jędryka ZRM Sp. z o.o. -   Przewodniczący 
poinformował  Komisję,  że  sytuacja  finansowa Spółki 
nie jest najlepsza. Spółka za  8 miesięcy 2009 r. zano-
towała stratę ok. 120 tyś. zł. Zaczyna brakować również 
zleceń  od Koksowni Przyjaźń. 
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