
 
 

1. Informacje NSZZ ,,S” 
2. Sprawozdanie  z prac Komisji    
    Międzyzakładowej NSZZ ,,S” . 
3. Pikieta w obronie  Spółki  ZRM 
4. Demonstracja w Katowicach. 
5. Festyn z okazji XX-lecia  NSZZ 
,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń 
6.Fundacja ,,Sport i Zdrowie”  
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      W tym wydaniu  
 

 W obronie ZRM Sp. z o.o. 
   W dniu 19 czerwca 2009 r. w 
czasie posiedzenia Rady Nad-
zorczej Koksowni Przyjaźń 
Międzyzakładowa Organizacja 
Związkowa NSZZ ,,Solidarność” 
Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w 
Dąbrowie Górniczej, zorganizo-
wała przed budynkiem Dyrekcji 
Koksowni Przyjaźń pikietę 
związkową,  Ŝądając  natychmia-
stowego wstrzymania przez Za-
rząd Koksowni Przyjaźń Sp.  z 
o.o. prac mających na celu sprze-
daŜ większościowych udziałów 
Koksowni Przyjaźń w Spółce 
Zakład Remontów Mechanicz-
nych Sp. z o.o.  
NSZZ ,,Solidarność” uwaŜa, Ŝe  
decyzje prywatyzacyjne  doty-
czące Spółki ZRM Sp. z o.o.  nie 
mogą być podejmowane przed 
ostatecznymi rozstrzygnięciami 
dotyczącymi utworzenia na bazie 
JSW S.A. grupy węglowo –kok-
sowej, a tym bardziej w tak nie-
sprzyjających warunkach  spo-
wodowanych kryzysem gospo-
darczym. 
Dzisiaj juŜ wiemy, Ŝe stanowcze 
działanie NSZZ ,,Solidarność” 
doprowadziło do wycofania się 
Zarządu Koksowni z pomysłu 
sprzedaŜy ZRM Sp. z o.o. 
Więcej na str. 3    >>>>>> 

     NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń w Katowicach  !!! 

   PODWYśKI DLA MŁODYCH !!! 
W 22 czerwca 2009 r. Międzyzakładowa 
Organizacja Związkowa  NSZZ 
,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z 
o.o. w Dąbrowie Górniczej zwróciła się z 
pismem do  Prezesa Koksowni o pod-
wyŜszenie stawek indywidualnego zasze-
regowania zasadniczego młodym  pra-
cownikom Koksowni Przyjaźń, którzy za-
trudnieni zostali w miesiącu lutym 2008 
r. na najniŜszych stawkach zaszeregowa-
nia.  NSZZ ,,S” uwaŜa, Ŝe jeŜeli Kok-
sownia lekką ręką rozdaje po 66 tyś. zł. 
tym, pracownikom Koksowni, którzy 
sami odchodzą  , to niech równieŜ 
znajdzie pieniądze,  dla tych  młodych 
pracowników. 
Treść pisma w tej sprawie na str. 4  
 

 CO Z OZUSOWANIEM  HUTNIKA   ? 
Jak wszyscy wiemy Koksownia 
Przyjaźń i Spółki ,,córki” wystąpiły z 
pismami do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, kwestionując, Ŝe nasze 
wynagrodzenie z tytułu Karty Hutnika 
nie powinno stanowić podstawy wy-
miaru składek na ubezpieczenie spo-
łeczne. ZUS wydał jednak nieko-
rzystną dla nas decyzję w tej 
sprawie, dlatego w kwietniu 2009 r. 
Koksownia, odwołała się w tej 
sprawie do Okręgowego Sądu Pracy i 
Ubezpieczeń Społecznych w 
Katowicach. Obecnie czekamy na 
decyzję sądu w powyŜszej sprawie.   
 

Podczas manifestacji w dniu 4 czerwca 2009 r. NSZZ ,,Solidarność” pokazała 
swoje niezadowolenie z polityki Rządu Donalda Tuska, który w dobie kryzysu 
gospodarczego ignoruje i nie zauwaŜa tragicznej sytuacji zarówno Koksowni 
Przyjaźń, jak i całego  przemysłu koksowniczego  i innych branŜ.      
 


