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   Działając zgodnie z naszym Statutem 
przedstawiam w imieniu Komisji Mię-
dzyzakładowej Organizacji związkowej 
NSZZ  ,,Solidarność”  Koksowni  Przy-
jaźń Sp. z o.o.  sprawozdanie z działal-
ności  naszej  organizacji  w  kadencji 
2006-2010.
W  okresie  tym  Komisja  MOZ 
NSZZ  ,,Solidarność”   Koksowni 
Przyjaźń  pracowała  w  33  osobowym 
składzie.  Na  swoim  pierwszym 
posiedzeniu,  zgodnie  z  decyzją 
Zebrania  Delegatów  Komisja  wybrała 
ze swojego grona czterech  zastępców 
Przewodniczącego  (  Prezydium) 
powierzając  obowiązki  Sekretarza  - 
Bogusławowi Trendlowi,  Skarbnika –
Krzysztofowi  Bednarczykowi, 
Józefowi  Filasowi  –  obowiązki 
redaktora naszej gazetki  Koksik i ko-
ordynatora do spraw Spółek zależnych, 
Zbigniewowi  Piątkowi  –   sprawy  so-
cjalne  ,  Fundację  ,,Sport  i  Zdrowie”. 
Zbigniew  Piątek  reprezentuje  również 
nasz  związek  w  Dąbrowskiej   Sekcji 
Problemowej,  której  jest  Przewodni-
czącym. 
Na pierwszym Walnym Zebraniu Dele-
gatów  NSZZ  ,,Solidarność”  Regionu 
Śląsko- Dąbrowskiego w skład Zarządu 
Regionu  Śląsko-  Dąbrowskiego  wy-
brany  został  Przewodniczący  NSZZ 
,,Solidarność” Koksowni  Przyjaźń  Ze-
non Fiuk.
Nasz  związek  w  okresie  tej  kadencji 
skupiał  swoją  pracę  na   problemach 
Zakładu  i  Spółek  ,,córek”,  dążąc  do 
poprawy warunków pracy i  płacy na-
szych członków związku. 
Komisja Międzyzakładowa w kadencji 
2006-2010  pracowała  według  ustalo-
nego  harmonogramu  tj.  posiedzenia 
zwyczajne  Komisji  Międzyzakładowej 
odbywały się w każdy trzeci czwartek 
miesiąca, natomiast w sytuacjach, wy-
magających  pilnych  decyzji,  zwoły-
wane  zostały  posiedzenia  nadzwy-
czajne Komisji. 
 W  czasie  tej  kadencji  poprawiliśmy 
szereg  zapisów w Zakładowym  Ukła-
dzie  Zbiorowym  Pracy-  wszystkie  na 
korzyść  pracowników między innymi: 
skrócenie  okresu  uprawniającego  do 
urlopu  zdrowotnego  z  5  lat  do  3  lat, 
zwiększenie  okresu  obejmującego 
wypłatę dodatku gorącego z 3 miesięcy 
do 5 miesięcy,  podniesienie  podstawy 
do naliczania dodatku szkodliwego.
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  Sprawozdanie z prac Komisji Międzyzakładowej  NSZZ ,,Solidarność’’  za okres  2006- 2010 rok.

  Śląsko- Dąbrowskiego,  czy Komisję 
Krajową w obronie praw naszych pra-
cowników.  Braliśmy  czynny  udział  w 
demonstracjach w Warszawie, Szczeci-
nie,  Pradze,  Słubicach,  Katowicach. 
Niestety  nie  wszystkie  akcje  protesta-
cyjne  odniosły zamierzone  skutki,  do-
tyczy  to  choćby   emerytur  pomosto-
wych,  które  przegraliśmy  z  powodu 
małej  ilości  osób  biorących  udział  w 
demonstracjach.
Dopóki  ludzie  pracy  nie  zrozumieją 
tego, że w pewnych sytuacjach nie ma 
innego wyjścia i o swoje prawa  muszą 
walczyć  bezpośrednio  na  ulicach,  to 
będziemy wszystko przegrywać, a rzą-
dzący, po kolei zabierać nam będą na-
sze przywileje oraz likwidować i sprze-
dawać resztki naszych zakładów pracy. 
W 2008 roku odbyły się uroczystości z 
okazji  poświecenia  nowego  sztandaru 
naszego  związku.  Mszę  Świętą  z  tej 
okazji w Bazylice Najświętszej  Marii 
Panny w Dąbrowie Górniczej celebro-
wał  Prymas  Polski  Kardynał  Józef 
Glemp.
W 2009 roku obchodziliśmy bardzo 
uroczyście  XX  –  lecie  powstania 
NSZZ  ,,Solidarność”  Koksowni 
Przyjaźń.  Rok  2010,  to  jubileusz 
XXX- lecia  powstania Solidarności 
w naszym Kraju, który  uświetniony 
zostanie różnymi uroczystościami z 
tej okazji.
Tradycyjnie, już mamy nadzieje, że 
na  stałe  weszła  w  nasz  kalendarz 
Karczma  Piwna,  którą  co  roku 
organizujemy w maju  z okazji Dnia 
Hutnika, a która cieszy się ogromną 
popularnością. 
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  Do czasu kryzysu  gospodarczego tj. 
do końca 2008 roku  utrzymywaliśmy 
wzrost płac na dobrym poziomie 7-10% 
,  wprowadziliśmy  i  utrzymaliśmy  do 
dnia  dzisiejszego,  wysoki  dodatkowy 
odpis  na  Zakładowy  Fundusz  Świad-
czeń  Socjalnych   oraz  system  premii 
kwartalnych, które powinny w najbliż-
szym  czasie  znowu  powrócić,  jako 
stały system wynagradzania. 
Decyzją  MOZ  NSZZ  ,,Solidarność” 
wprowadziliśmy od 1 maja 2007 roku 
realizację  świadczeń  związkowych 
poprzez  Towarzystwo  Ubezpiecze-
niowe  Ergo Hestię, a od października 
2008  roku  członkowie  Solidarności 
maja do wyboru ubezpieczenie na życie 
,,Hestia Rodzina”. Obie formy ubezpie-
czenia  gwarantują  naszym  członkom 
związku  dużo  lepsze  świadczenia  od 
dotychczasowych.  Pod  koniec  2009 
roku  wprowadziliśmy  również  dla 
członków  związku   kartę  ,,grosik”, 
która  w powiększającym  się  systema-
tycznie sieci sklepów gwarantuje rabaty 
cenowe. 
Komisja  Międzyzakładowej  Organiza-
cji  Związkowej  NSZZ  ,,Solidarność” 
Koksowni Przyjaźń w bieżącej kadencji 
kilka razy wchodziła w spór zbiorowy z 
pracodawcą,  ogłaszaliśmy  również 
pogotowie strajkowe, włącznie z prze-
prowadzonym  w  2006  roku  referen-
dum, w którym to załoga zdecydowanie 
poparła działania naszego związku. 
W  2009  roku  skutecznie  obroniliśmy 
Zakład Remontów Mechanicznych Sp. 
z o.o.  organizując pikietę pod siedzibą 
Zarządu Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. , 
przeciwko  sprzedaży  udziałów 
Koksowni Przyjaźń w ZRM Sp.  z o.o.
Aktywnie uczestniczyliśmy  w akcjach 
protestacyjnych,  organizowanych 
przez  Zarząd  NSZZ  ,,Solidarność” 
Regionu        >>>>>>>>>>>>>>>
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