Polityka płacowa w Koksowni Przyjaźń Sp . z o.o. obejmująca lata 2009 – 2010 !!
POROZUMIENIE W ZAKRESIE POLITYKI PŁACOWEJ I
KSZTAŁTOWANIA
WYNAGRODZEŃ W 2010 ROKU.

W dniu 27 listopada 2009 roku
celem ustalenia polityki płacowej i
ukształtowania wynagrodzeń na
2010 rok związki zawodowe i Zarząd Koksowni Przyjaźń ustaliły że:
- strony wspólnie ustaliły, że w
połowie lutego 2010 roku przystąpią do rozmów w sprawie
ustalenia rocznego przyrostu
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Koksowni Przyjaźń
Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
na 2010 rok.
- Strony zgodnie z brzmieniem
art. 73 Zakładowego Układu
Zbiorowego Pracy dla pracowników Koksowni Przyjaźń Sp. z
o.o. ustalają wysokość dodatku z
tytułu Dnia Hutnika w 2010 roku
w kwocie 500 zł.( pięćset złotych)
brutto dla każdego uprawnionego
pracownika.
- Strony zgodnie z brzmieniem art.
68 Zakładowego Układu Zbiorowego
Pracy dla pracowników Koksowni
Przyjaźń Sp. z o.o. ustalają wysokość dodatku wigilijnego w 2010
roku w kwocie tej samej co w roku
2009. ( osiemset złotych) brutto dla
każdego uprawnionego pracownika
zatrudnionego w dniu wypłaty
świadczenia.
- Strony wspólnie ustalają, że odpis
na Zakładowy Fundusz Świadczeń
Socjalnych w roku 2010 zostanie
przyznany na każdego pracownika
w stosunku do odpisu podstawowego, po uprzednim popisaniu
Regulaminu Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych na 2010 rok.
POROZUMIENIE PŁACOWE
DOTYCZĄCE ROKU 2009
-Strony wspólnie ustalają, że wypłata dodatku wigilijnego za 2009
rok, zgodnie z zapisami określonymi
w art. 68 Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników
Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. >>>>>
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nastąpi w dniu 18 grudnia 2009 roku
dla każdego uprawnionego pracownika
zatrudnionego w dniu wypłaty świadczenia.
- Strony wspólnie ustalają, że odpis na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w roku 2009 zostanie wypłacony do
dnia 31 grudnia 2009 roku. ( jest to tzw.
rekompensata za zysk za 2008 rok )
KIEDY PREMIE I PODWYZKI
WYNAGRODZEŃ ??
W odpowiedzi na postulaty i zapytania
NSZZ ,,Solidarność” dotyczące jak najszybszego uruchomienia premii motywacyjnej i kwartalnej, Zarząd Koksowni
zadeklarował, że jeżeli tylko wynik finansowy Koksowni Przyjaźń na początku 2010 roku będzie dodatni, to Zarząd Spółki, przystąpi do negocjacji ze
związkami zawodowymi na temat terminu i zasad uruchomienia powyższych
premii dla pracowników.

Polityka płacowa 2009-2010 – w
Spółkach ,,córkach”.
W Spółkach ,,córkach” po niełatwych
rozmowach i negocjacjach oraz w
porozumieniu z
większościowym
właścicielem tj. Koksownią Przyjaźń
Sp. z o.o. udało utrzymać się w
Spółkach na poziomie 2008 roku
zarówno
wysokość
dodatkowych
odpisów
na ZFŚS , jak również
nagrody świątecznej tzw. karpika.
Jeżeli chodzi o tzw. rekompensatę za
zyski za 2008 roku, której wysokość w
Koksowni Przyjaźń ustalono w kwocie
1000 zł. na pracownika poprzez ZFŚS,
to niestety w Spółkach ,,córkach” nie
ustalono jeszcze, kwot ani terminu
wypłaty tej rekompensaty.
NSZZ ,,Solidarność” uzyskał jednak
akceptację i przyzwolenie Zarządu
Koksowni Przyjaźń do negocjacji
dodatkowej nagrody w Spółkach.
Zaraz
po
Świętach
związki
zawodowe wraz z Zarządami Spółek
przystąpią do negocjacji kwoty i
formy wypłaty powyższej rekompensaty.

UWAGA WĘDKARZE - członkowie PZW!
Zostały ustalone składki członkowskie na 2010 rok:
Składka członkowska PZW:
- Podstawowa:60,00 zł.
Ulgowa (50%) 30,00 zł (młodzież szkolna, studenci i żołnierze służby zasadniczej w wieku 16-26 lat,
członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, kobiety
po ukończeniu 60 roku życia).
Ulgowa (75%): 15,00 zł (członkowie uczestnicy do lat 16, członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z
wieńcami).
Wpisowe: 25,00 zł (podstawowe), 12,00 zł (członka uczestnika).

Okręgowa składka członkowska (uprawnia do wędkowania na wodach okręgu
Katowice):
- Podstawowa: 100,00 zł.
Ulgowa (20%): 80,00 zł (odznaczeni „Odznaką Okręgową”).
Ulgowa (50%): 50,00 zł (młodzież ucząca się w szkołach dziennych od 16 do 24 roku życia - decyduje
rocznik - żołnierze zasadniczej służby wojskowej, odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW).
Ulgowa specjalna: 35,00 zł (osoby powyżej 70 lat).
Ulgowa uczestnika (75%): 25,00 zł (członek uczestnik do lat 16).
Niezrzeszeni: 300,00 zł.

Składki okresowe - dla członków PZW:
1 dzień: 15,00 zł
3 dni: 30,00 zł
Składki okresowe - dla nie zrzeszonych:
1 dzień: 30,00 zł
3 dni: 60,00 zł
Opłata egzaminacyjna: -Podstawowa: 30,00 zł.

7 dni: 50,00 zł.
7 dni: 120,00 zł.

Młodzież ucząca się do lat 26 (decyduje rocznik): 20,00 zł.
Zwolniona jest z opłaty młodzież do lat 16-tu (członek uczestnik).

Ubezpieczenie:
Składka ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków PZW: 3,00 zł.
Legitymacja: Wydanie legitymacji członkowskiej: 5,00 zł.
Składki wnoszone na rzecz Koła:
Ekwiwalent za pracę na rzecz Koła: 25,00 zł.
Składka wnoszona przez członków Koła, zamierzających uczestniczyć w zawodach
wędkarskich organizowanych przez Koło w roku 2010: 10,00 zł.
Licencja:
Opłata licencyjna na zbiornik „Łosień”: 50,00 zł.
Składki można opłacać w siedzibie Koła PZW Nr 16 w każdy wtorek i czwartek w
godzinach od 12.30 do 16.00 począwszy od dnia 17.12.2009 r.

