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WESOŁYCH ŚWIĄT ALLELUJA !

W  dniu  22  marca  2010  r.  podpisane 
zostało porozumienie płacowe, które jest 
kontynuacją  polityki  płacowej  na  2010 
rok. Porozumienie to obejmuje wypłatę 
nagrody  świątecznej  dla  każdego 
uprawnionego  pracownika  Koksowni 
Przyjaźń  Sp.  z  o.o.  w wysokości  1000 
zł.  brutto  w  terminie  do  10  kwietnia 
2010 r. ( jest zapewnienie Zarządu Kok-
sowni,  że  przelewy  uruchomione  zo-
staną 2.04.2010 r.)
Nagroda Świąteczna wypłacona zostanie 
zgodnie z postanowieniami Regulaminu 
– treść regulaminu na str. 5 . 
NSZZ ,,Solidarność” domaga się rów-
nież ,  aby porozumienie dotyczące po-
zostałych elementów polityki płacowej-  
wprowadzenie  ogólnozakładowych 
podwyżek  wynagrodzeń-  podpisać  nie 
później niż do końca czerwca 2010 r.

       W tym wydaniu 

   W ten Wielkanocny   
    czas   przyjmijcie 
życzenia Świąt pełnych 
nadziei,  radości i    
        pokoju.
Niech na Was i Wasze 
rodziny spłyną obfite  
        łaski i Boże   
   błogosławieństwo.    
           Komisja 
   Międzyzakładowej 
Organizacji Związkowej 
   NSZZ ,,Solidarność” 
   Koksowni Przyjaźń 

 1 tyś.  zł   nagrody świątecznej  !!

  NOWE WŁADZE  NSZZ 
  ,,SOLIDARNOŚĆ’’   NA
   KADENCJĘ 2010-2014
XXXI Międzyzakładowe 
sprawozdawczo-wyborcze  Zebranie 
Delegatów  NSZZ  ,,Solidarność”  w 
dniu 26 marca 2010 r.  dokonało wy-
boru władz związku na nową kaden-
cję.  Przewodniczącym związku NSZZ 
,,Solidarność”  na kadencję 2010-2014 
wybrany  został głosami delegatów:
  za - 65    przeciw - 1      Zenon Fiuk.
Delegaci  oprócz  Przewodniczącego 
wybrali również 33 osobowa Komisję 
Międzyzakładową 
Więcej o wyborach  str . 2,3 >>>>> W dniu 22.03 2010 r. zaraz po podpisaniu 

porozumienia  o  wypłacie  nagrody  świą-
tecznej  dla  pracowników Koksowni  Przy-
jaźń,  przedstawiciele  NSZZ  ,,S”  (  Zenon 
Fiuk i  Józef  Filas)  stanowczo zażądali  od 
Zarządu  Koksowni  Przyjaźń,  jako  właści-
ciela  ,  podjęcia  takich  decyzji,  które  po-
zwolą  na  wypłatę   nagrody  świątecznej  
również  pracownikom  Spółek  ,,córek”.  
NSZZ ,,Solidarność” apelował do  Zarządu 
Koksowni,  że  przy ustalaniu  polityki  pła-
cowej  nie  wolno  zapominać  o  pracowni-
kach spółek ,,córek”,  którzy nie ze swojej 
winy  znaleźli  się  poza  strukturami  Kok-
sowni Przyjaźń,  a bez których proces pro-
dukcyjny  w Koksowni, byłby niemożliwy. 
Po wystąpieniu NSZZ ,,S” uzyskał zapew-
nienie od Prezesa Koksowni ,  że w Spół-
kach  również,  podpisane  zostaną  porozu-
mienia o wypłacie nagrody świątecznej.

 Solidarność ze Spółkami ,,córkami” !!

    Zenon Fiuk 
Przewodniczący NSZZ 
Solidarność 2010-2014

        WYBORY DO RN
W dniach 5-6 marca 2010 r. odbyły 
się wybory przedstawiciela Załogi do 
Rady Nadzorczej Koksowni Przyjaźń 
Sp. z o.o. Również w dniu 6.03.2010 
r.  pracownicy   Zakładu  Remontów 
Mechanicznych Sp. z o.o.  wybierali 
swojego przedstawiciela do RN. 
W  obydwu  przypadkach  glosujący 
wskazali  na  przedstawicieli  NSZZ 
,,Solidarność”  tj.  Zenona  Fiuka  i 
Józefa  Filasa  ,  za  co  w  imieniu 
swoim,  jak  również  Przewodniczą-
cego  NSZZ  ,,S”,   Tym  wszystkim, 
którzy oddali na nas głos, serdecznie 
dziękuję.

Józek Filas
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