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2      W tym wydaniu 

NSZZ ,,Solidarność”  poparł 
    JAROSŁAWA   KACZYŃSKIEGO
W dniu 29 kwietnia 2010 roku Ko-
misja Krajowa NSZZ ,,Solidarność” 
w  oficjalnym  stanowisku  poparła 
kandydaturę  Jarosława  Kaczyń-
skiego w wyborach prezydenckich. 
,,Szanując  indywidualne  poglądy 
członków naszego Związku, Komi-
sja Krajowa NSZZ ,,Solidarność” 
uważa,  że  wybór  Pana  Jarosława 
Kaczyńskiego”  na  Prezydenta 
Rzeczypospolitej  Polskiej  daje 
największą gwarancję kontynuacji 
Solidarnej  Polski  realizowanego 
przez Lecha Kaczyńskiego”. 
Za przyjęciem powyższego stanowi-
ska głosowało 50 członków Komisji, 
nikt  nie  był  przeciw,  6  członków 
Komisji wstrzymało się od głosu. 
W stanowisku władze związku przy-
pomniały,  że  5  lat  temu  poparły w 
wyborach Lecha Kaczyńskiego i nie 
zawiodły się. Przez te lata mogliśmy 
liczyć na wsparcie Pana Prezydenta 
zarówno w sferze społecznej, jak i w 
działaniu na rzecz prawdy historycz-
nej  i  pamięci  o  ludziach  NSZZ 
,,Solidarność”.  Dlatego  apelujemy 
do  członków  i  sympatyków 
NSZZ ,,S” o poparcie w wyborach 
prezydenckich  Jarosława 
Kaczyńskiego.

            NSZZ ,,Solidarność”  domaga  się  podwyżek !!!

      ZMIANA  SYSTEMU  PRACY  ??
         1-2-3        NA        3-2-1 
      REFERENDUM  PO RAZ  DRUGI  !!
Powraca sprawa zmiany systemu pracy z 
systemu  1-2-3  na   3-2-1.  Zarząd  Kok-
sowni  Przyjaźń  w  odpowiedzi  na  duże 
zainteresowanie  pracowników,   w poro-
zumieniu  ze  związkami  zawodowymi 
podjął decyzję o przeprowadzeniu po raz 
drugi  referendum, w którym to pracow-
nicy Koksowni Przyjaźń  opowiedzą się 
czy  są  za  ewentualną  zmiana  systemu 
pracy.  Przypominam wszystkim pracow-
nikom, że w pierwszym referendum zde-
cydowana  większość  pracowników  gło-
sowała za zmianą systemu pracy,  zabra-
kło niecałe 3% głosów, a referendum by 
przeszło.           więcej na str. 3   >>>>

  CO Z OZUSOWANIEM  HUTNIKA   ?
W  dniu  20  kwietnia  2010  roku  zapadł 
korzystny wyrok dla Koksowni Przyjaźń 
Sp. z o.o. w sprawie  ozusowania  Karty 
Hutnika. Sąd orzekł, że od dodatkowego 
wynagrodzenie    otrzymywanego  przez 
naszych  pracowników  z  tytułu  Karty 
Hutnika  nie  powinniśmy  odprowadzać 
składek  na  ZUS.  Zakład  Ubezpieczeń 
Społecznych odwołał się jednak od tego 
wyroku  do  Sadu  Apelacyjnego.  Jeżeli 
Sąd Apelacyjny utrzyma w mocy powyż-
szy wyrok, to można będzie wtedy przy-
stąpić  do  naliczania  i  wypłacania  pra-
cownikom  nadpłaconych składek. 
Jak  wynika  z  otrzymanych  informacji,  
decyzja  Sądu  Apelacyjnego  powinna 
zapaść  nie później niż końca  września 
2010 r.   

NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w dniu 13 maja 2010 r. wystąpił z 
pismem do Prezesa Edwarda Szlęka o   podjęcie rozmów w sprawie :
- terminu i wysokości wprowadzenia podwyżki płacy zasadniczej
- uruchomienia premii miesięcznej i kwartalnej                  więcej  na str. 2 >>>>
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