Z prac Komisji Międzyzakładowej NSZZ ,,S’’
W dniu 19 marca 2009 r. odbyło się kolejne zwyczajne posiedzenie Komisji Międzyzakładowej NSZZ ,,Solidarność”, a w dniu
30 marca 2009 r. odbyło się posiedzenie nadzwyczajne. Na posiedzeniu zwyczajnym w dniu 19.03.2009 r. Komisja zajmowała
się głównie wypracowaniem stanowiska związku NSZZ
,,Solidarność” w sprawie dodatku specjalnego z okazji Dnia Hutnika i nagrody z zysku za 2008 r. Komisja po burzliwej dyskusji,
znając jednak bardzo trudną sytuację finansową Koksowni spowodowaną brakiem zbytu na koks, postanowiła nie zaostrzać
sporu zbiorowego i przekazała kompetencje do dalszych negocjacji Prezydium związku podejmując Stanowisko Nr 1/2009 następującej treści:
STANOWISKO Nr 1 z posiedzenia Komisji Międzyzakładowej
NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. z dnia 19
marca 2009 roku.
Komisja
Międzyzakładowej
Organizacji
Związkowej
NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w
Dąbrowie Górniczej upoważnia Prezydium Związku do
negocjacji i prowadzenia rozmów w sprawie nagrody z zysku
za 2008 rok i specjalnego dodatku z okazji Dnia Hutnika.
Ostateczną decyzję w powyższej sprawie Komisja
Międzyzakładowa podejmie na nadzwyczajnym posiedzeniu
Komisji.

W dalszej Kolejności Komisja podjeła również uchwałę
następującej treści:
UCHWAŁA NR. 14/2009
Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej postanawia sfinansować koszty jednego
autokaru w związku z wyjazdem w dniach 25-26 kwietnia
2009 r. na Ogólnopolska Pielgrzymkę NSZZ ,,Solidarność”
do Sanktuarium Matki Bolesnej Królowej Polski w Licheniu.
Na posiedzeniu nadzwyczajnym w dniu 30 marca 2009 r.
Komisja Międzyzakładowa zdecydowała się ostatecznie upoważnić prezydium do podpisania z Zarządem Koksowni
Przyjaźń porozumienie o wypłacie Małego Hutnika w wysokości 500 zł. brutto i przystać na to aby zamiast zysku za
2008 r. wypłacić pracownikom rekompensatę, poprzez ZFŚS.
Negocjancie dotyczące wysokości rekompensaty odbędą się w
miesiącu czerwcu 2009 r. pod warunkiem, że sytuacja Koksowni Przyjaźń do tego czasu poprawi się a wynik finansowy

Zwracamy się jeszcze raz do wszystkich tych, którzy nie
rozliczyli się jeszcze z Urzędem Skarbowym o pomoc.

1%

APEL O POMOC !!!

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
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** Spółki *** Spółki *** Spółki**
Zakład Usług Gospodarczych Sp. z o. o.

Komisja NSZZ ,,Solidarność” Zakładu Usług
Gospodarczych Sp. z o.o. zdaje sobie doskonale
sprawę, że Spółka ZUG Sp. z o.o. aby być konkurencyjną na rynku usług Koksowni Przyjaźń
musi starać się świadczyć swoje usługi dobrze i
w miarę możliwości tanio. Mając to na uwadze,
a przede wszystkim działając w trosce o miejsca
pracy i płacy pracowników Spółki wystąpiła w
dniu 26 marca 2009 r. do Prezesa Spółki z
pismem następującej treści:
Prezes Zarządu ZUG Sp. z o.o.
Pan Jerzy Prusaczyk
Komisja NSZZ ,, Solidarność” Zakładu Usług Gospodarczych Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej w związku
z pogłębiającym się kryzysem gospodarczym, który
niestety nie ominął zarówno Koksowni Przyjaźń Sp. z
o.o. ( główno zleceniodawcy usług dla ZUG Sp. z o.o.),
jak i Spółek ,,Córek” , mając na uwadze bezpieczeństwo pracy i płacy pracowników Spółki, zwraca się do
Pana Prezesa o podjecie niżej wymienionych działań,
które spowodują, że Spółka ZUG Sp. z o.o. będzie
miała większą szansę być konkurencyjną na rynku
usług i przetrwać trudny okres kryzysu.
Komisja NSZZ ,,Solidarność” proponuje:
- Powołać w Spółce ZUG Sp. z o.o. na nową kadencję
jednoosobowy Zarządu Spółki ( Zarząd powinien
przygotować powyższą propozycję na najbliższe
Zgromadzenie Udziałowców Spółki).
- Zlikwidować w Spółce Biuro Zarządu ( motywujemy
to tym, ze w grupie Spółek ,,Córek” większe Spółki
funkcjonują bardzo dobrze bez Biura Zarządu).
- Rozważyć przez Zarząd Spółki celowość i opłacalność
świadczonych przez Spółkę niektórych usług zewnętrznych ( prosimy o zestawienie kosztów i przychodów z
działalności Spółki ZUG Sp. z o.o. w Niegowonicach).
- Podjąć decyzję o rezygnacji z bardzo kosztownego
wynajmu od Spółki BTS Sp. z o.o. samochodu
służbowego dla Prezesa (inni Prezesi Spółek ,,Córek”
funkcjonują bardzo dobrze bez samochodów
służbowych, a jedynie pobierają niewielki ryczałt
pieniężny, zgodnie z Ustawą , która bardzo jasno i
wyraźnie określa jak w razie konieczności Zarząd
Spółki
może korzystać ze swoich prywatnych
samochodów do celów Służbowych).
Komisja NSZZ ,,Solidarność” Zakładu Usług
Gospodarczych zwraca się do Pana Prezesa o
poinformowanie i zapoznanie z treścią powyższego
pisma najwyższą władzę Spółki tj. Zgromadzenie
Wspólników.
Informujemy, że w przypadku braku zdecydowanych działań Zarządu w powyższych sprawach ,
NSZZ ,,Solidarność” użyje wszelkich możliwych
prawnych środków
w celu wyegzekwowania i
realizacji naszych postulatów.
Przewodnicząca Komisji NSZZ ,,Solidarność”
ZUG Sp. z o. o.
Jadwiga Nowak

