Rząd niestety pozbawił prawa do wcześniejszych
emerytur również naszych pracowników !!
Po przegranej batalii Związków Zawodowych Rząd Donalda Tuska
wprowadził z dniem 1 stycznia 2009 r. nową Ustawę Emerytalną, która
niestety pozbawia prawa do wcześniejszych emerytur niektórych
pracowników zarówno Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. jak również
pracowników Spółek ,,córek”.
NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. brał czynny udział
w zorganizowanych w Warszawie demonstracjach w obronie
przywilejów emerytalnych. Niestety nie udało nam się obronić
przywileju wcześniejszych emerytur, nawet veto Prezydenta Lecha
Kaczyńskiego, którego przekonały argumenty Solidarności, zostało jak
wszyscy widzieliśmy odrzucone, bo Platforma Obywatelska kupiła
głosy Lewicy, dając ,,ochłapy” emerytalne nauczycielom.
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ ,,Solidarność”
Koksowni Przyjaźń upatrywała jeszcze szansę, obejścia ustawy i
wskazania jak największej ilości stanowisk w Koksowni Przyjaźń i
Spółkach zależnych , planując udział w pracach Specjalnej Komisji ,
która te stanowiska będzie ustalać w naszym zakładzie.
W dniu 29 stycznia 2009 r. wystąpiliśmy z pismem Prezesa Koksowni
o powołanie wskazanego przedstawiciela NSZZ ,,S” do takiej Komisji
Prezes Zarządu
Koksowni Przyjaźń Spółka z o.o.
Pan Edward Szlęk
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ ,,Solidarność”
Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej zwraca się do
Pana Prezesa z prośbą o powołanie przedstawiciela NSZZ
,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. do zespołu ustalającego w
naszej Spółce wykaz prac w szczególnych warunkach i o szczególnym
charakterze, uprawniających do emerytur pomostowych.
W odpowiedzi na powyższe pismo, zostaliśmy poinformowani, że
Poleceniem Służbowym Nr 3 z dnia 30.01.2009 r. powołany został Zespół, do opracowania wykazu stanowisk w Koksowni Przyjaźń, na
których wykonywane są prace uprawniające do emerytur pomostowych.
Niestety w skład zespołu weszli tylko wybrani specjaliści z zakresu
zarządzania kadrami, organizacji pracy, bhp, środowiska, ochrony
przeciwpożarowej oraz zintegrowanych systemów zarządzania.
Niestety zabrakło w tym zespole przedstawicieli związkowych. Na
pocieszenie obiecano związkom zawodowym, że jak wykaz ten się już
ukaże, to pracodawca łaskawie pozwoli nam przedłożyć naszą opinię co
do stanowisk tam zakwalifikowanych.( Panie Prezesie trochę za późno)
NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń , nie składa jednak broni i
zgodnie z uprawnieniami, które daje nam ustawa o emeryturach
pomostowych, będzie walczyć poprzez Państwową Inspekcję
Pracy o każde stanowisko uprawniające naszych p0racowników do
wcześniejszej emerytury, zarówno w Koksowni Przyjaźń jak i
Spółkach ,,Córkach”.
Informujemy również wszystkie grupy zawodowe, które zostały
pokrzywdzone po wprowadzeniu nowej ustawy emerytalnej, że
ewentualne pisma o zakwalifikowanie wskazanych stanowisk,
powinny być kierowane do Związków Zawodowych, pracodawców ,
Państwowej Inspekcji Pracy, a nie wolno ich kierować do
Ministerstwa Pracy, bo tam z góry rozpatrywane są odmownie (
taki przypadek miał miejsce w Zabrzu na wydz. Kolejowym).
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APEL O POMOC !!!

Możemy również pomóc
dzieciom naszych pracowników

Mateusz Janus syn pracownika
Koksowni Przyjaźń z Wydziału PM,
członka
NSZZ
,,Solidarność”
zachorował i potrzebuje naszej pomocy. Przekaż 1% dla chorego chłopca
wskazując w zeznaniu podatkowym
nazwę:
Polskie Towarzystwo Stwardnienia
Rozsianego nr KRS 0000083356 oraz
koniecznie w informacjach uzupełniających , cel szczegółowy o treści:
PLIR MATEUSZ JANUS
Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie ,,
JESTEM Z TOBĄ” w Czeladzi ul.
Sportowa 6 KRS 000010957
Nr konta 96 1560 1010 0000 9010 0010
0155
Pomoc dla Macieja Marczyk
BPH o/ Sandomierz
10 1060 0076 0000 3300 0038 2559
KRS 0000213751
z dopiskiem
,,Darowizna dla Macieja Marczyk”.

KOMUNIKAT
Zarząd Klubu Honorowych Dawców
Krwi przy Koksowni Przyjaźń Sp. z
o.o. w Dąbrowie Górniczej uprzejmie
informuje wszystkich zainteresowanych, że organizuje w dniu 26 marca
2009 r. w Koksowni z okazji XX –
lecia powstania NSZZ ,,Solidarność”
w naszym zakładzie akcję honorowego
oddawania krwi.
Ambulans będzie podstawiony w dniu
26 marca 2009 r. na parkingu przy
budynku zakładowej straży pożarnej w
godzinach od 830 do 1230.
Zapraszamy bardzo gorąco do honorowego oddawania krwi wszystkich pracowników Koksowni Przyjaźń i
Spółek ,,Córek”.
Podpisał,
Za Zarząd
HDK Koksowni Przyjaźń
Wojciech Bodnar
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