
SZANOWNE DELEGATKI  I 
DELEGACI  !
Szanowni Państwo minął już trzeci rok 
wspólnej pracy. Miniony rok 2008 był 
dla zakładu i jego Załogi, a tym samym 
członków Solidarności rokiem dobrym. 
Działaniom Komisji Międzyzakładowej 
NSZZ  ,,Solidarność”  zawsze 
przyświecał  cel  poprawy  warunków 
pracy  i  płacy  zgodnie  ze  statutem 
naszego związku.  W roku 2008  do-
prowadziliśmy do wprowadzenia ko-
rzystnych  zmian  w  Zakładowym 
Układzie  Zbiorowym  Pracy  miedzy 
innymi:.
-  podniesienia  kategorii  zaszerego-
wania  dla  koksowniczych  z  IV  na  V 
grupę  tj.  z  1451  zł  na  1750  zł,  a  na 
stanowiskach  ślusarza  i  elektryka  ka-
tegorię max z XVIII na IX tj. z 2900 zł 
na 3100 zł.
- podniesienia  również  stawki w pła-
cach  max  w tabelach  stawek  zaszere-
gowania.
-  skrócenia prawa do urlopu zdrowot-
nego z 5 lat do 3 lat. (  postulowaliśmy, 
aby skrócić ten okres do 1 roku)
- udało się wprowadzić 5% dodatek za 
pracę  w  systemie  zmianowym  dla 
pracowników  Zakładowej  Straży  Po-
żarnej, oraz podnieść do 5,5%  fundusz 
premiowy dla  pracowników wchodzą-
cych w skład ODRG.
Wypłacono  pracownikom  nagrodę  z 
zysku za 2007 r. Wzrost funduszu płac 
za 2008 r. planowany był na poziomie 
13%.  Decyzja o wypłaceniu w grudniu 
poprzez  ZFŚS rekompensat  w kwocie 
od  1150  do  1400  zł  brutto  na 
pracownika  Koksowni  Przyjaźń,  spo-
wodowała,  że  wzrost  wskaźnika  wy-
niósł ponad 10%.
Niestety  w  końcówce  2008  r.  kryzys 
gospodarczy i finansowy dotknął rów-
nież  Koksownię  Przyjaźń,  co  spowo-
dowało, że nie udało nam się podpisać 
całościowego porozumienia   dotyczą-
cego polityki płacowej na 2009 r.     
Podpisany został tylko protokół dodat-
kowy  do ZUZP gwarantujący zwięk-
szony odpis na ZFŚS w kwocie 4 tyś. zł 
na pracownika.  Podobne działania były 
w  Spółkach  ,,córkach”.  W  2008  r. 
zafunkcjonowało   ubezpieczenie  gru-
powe Ergo Hestia dla  członków NSZZ 
,,Solidarność”  i  ich  rodzin.  Niestety 
pomimo  lepszej  oferty  większość 
naszych członków związku pozostało w 
PZU.  Nasza  organizacja  tradycyjnie 
brała  udział  we  wszystkich  ważnych 
uroczystościach  w regionie  i  kraju ta-

  Sprawozdanie z prac KM  NSZZ ,,Solidarność’’  za  okres  31 marca 2008 r. do  27 kwietnia 2009 r.

w Koksowni  „Przyjaźń”.   W czerwcu 
chcemy  zrobić  dla  naszych  członków 
związku i ich rodzin plenerowy piknik. 
W dniu 7 lutego 2009 r. w ramach ob-
chodów  Fundacja  ,,Sport  i  Zdrowie” 
zorganizowała  Międzyzakładowy  Ha-
lowy  Turniej  Piłki  Nożnej  o  Puchar 
Przewodniczącego  NSZZ  ,,S”  Kok-
sowni Przyjaźń Sp. z o.o.
Po  długich  rozważaniach  postanowili-
śmy odstąpić od oficjalnych indywidu-
alnych  wyróżnień  dla  tych,  którzy  w 
szczególny  sposób  przyczynili  się  do 
założenia naszej organizacji i tworzenia 
w kolejnych latach jej sukcesów, tylko 
dlatego,  aby  nikogo  z  tych  osób nie 
pominąć i tym samym nie  urazić.
Należy również wspomnieć o polityce 
finansowej związku, którą  staramy się 
prowadzić, tak , aby przy zachowaniu, 
a nawet zwiększeniu liczby świadczeń 
na  rzecz  naszych  członków  związku, 
pomnażać  jeszcze  zasoby  finansowe 
naszej  organizacji,  co  jak  na  razie  z 
powodzeniem nam się udaje. 
Jest to ostatnie Zebranie Delegatów tej 
kadencji, dlatego wszystkim dziękuję w 
imieniu własnym i Komisji  Międzyza-
kładowej  za  zaangażowanie  w  pracy 
związkowej 
Na  zakończenie  sprawozdania  chciał-
bym  zapewnić  wszystkich  Delegatów, 
że  pomimo  kryzysu  gospodarczego, 
który niestety dosięgnął również Kok-
sownię Przyjaźń  i nasze Spółki ,,córki 
” , NSZZ ,,Solidarność” jako najwięk-
szy związek  w naszym  zakładzie,  bę-
dzie  starał  się   skutecznie   stać   na 
straży i bronić   interesów  i praw pra-
cowniczych   wszystkich  naszych  pra-
cowników, a w szczególności członków 
naszego związku.    
         Zenon Fiuk

 Gdańsk, Jastrzębie, Wujek, Licheń.
W maju  2008 r.  odbyło  się  uroczyste 
poświecenie  nowego  sztandaru  naszej 
organizacji  związkowej.  Uroczystą 
mszę  świętą  z  tej  okazji  w  Bazylice 
Matki Bożej Anielskiej    w Dąbrowie 
Górniczej  celebrował  Prymas  Polski 
Józef  Glemp.  Chrzestnymi  sztandaru 
byli  Piotr  Duda  Przewodniczący 
NSZZ  ,,Solidarność”  Regionu  Śląsko- 
Dąbrowskiego i  Minister Pani Bożena 
Borys-Szopa.  Udało  nam  się  również 
odnowić krzyż  i   miejsce  upamiętnia-
jące nasz zryw z 1989 r.  
Braliśmy  również  udział  w  demon-
stracjach  w  Słubicach,  dwa  razy  w 
Warszawie  w  obronie  emerytur  po-
mostowych-     niestety nieskutecznie, 
gdyż rządzący pomimo naszych prote-
stów uchwalili  krzywdzącą  ustawę  o 
tzw. emeryturach pomostowych, zabie-
rając prawo do wcześniejszych emery-
tur wielu grupom zawodowym miedzy 
innymi wielu naszym pracownikom.
Nasza  Fundacja  ,,Sport  i  Zdrowie” 
organizuje  zgodnie  ze  statutem,  cie-
szące  się  dużym  zainteresowaniem, 
imprezy  sportowo-turystyczne,  refun-
duje bilety na baseny , koncerty.
Staramy się również dotrzeć z informa-
cją   do  naszych  członków za  pośred-
nictwem gazetki związkowej ,,Koksik”. 
Rok  2009  to  jubileusz   powstania  w 
Koksowni Przyjaźń  naszej organizacji 
związkowej.  XXIX  Zebranie  Delega-
tów  zapoczątkuje  kalendarz  uroczys-
tych  obchodów, następnie 9 maja  pla-
nujemy  zorganizować  VI  Karczmę 
Piwną Koksowników.  17 maja 2009 r. 
w dniu Pielgrzymki  Mężczyzn odbędą 
się oficjalne uroczystości i msza święta
w Bazylice Matki Boskiej Anielskiej w 
Dąbrowie Górniczej    z  okazji  jubile-
uszu XX- lecia Koksowni „Przyjaźń”  i 
MOZ NSZZ ,,Solidarność”        >>>>>
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