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3      W tym wydaniu 

Tak wiele mu zawdzięczamy !

W dniu 17 sierpnia  2010 roku 
pożegnaliśmy  kapłana,  który 
niósł  słowa  nadziei  strajkują-
cym  robotnikom  w  sierpniu 
1980  r.  w  Stoczni  Gdańskiej, 
pomagał prześladowanym i ich 
rodzinom  w  stanie  wojennym, 
otworzył  swoja plebanię  w ko-
ściele  św.  Brygidy  dla  wszyst-
kich  którzy  potrzebowali  po-
mocy.
Krajowy  Zjazd  Delegatów 
NSZZ  ,,Solidarność”  wyróżnił  
ks.  Prałata  tytułem  ,,Zasłużony 
dla NSZZ ,,Solidarność”.
Na  uroczystościach  pogrzebo-
wych w kościele św. Brygidy w 
Gdańsku  nie mogło zabraknąć 
również Pocztu Sztandarowego 
NSZZ ,,Solidarność” Koksowni 
Przyjaźń.

       Prawybory do Rady Pracowników  w   NSZZ ,,Solidarność” !!!

   POROZUMIENIA PŁACOWE   
             PODPISANE !!! 
W  wyniku  negocjacji  i  rokowań 
prowadzonych w sporze zbiorowym 
przez  NSZZ ,,Solidarność” w dniu 
25 czerwca 2010 r. doszło do podpi-
sania  porozumienia  płacowego  w 
Koksowni  Przyjaźń.  (szczegóły  po  -  
rozumienia przedstawiam na str. 3.)
Podpisano również porozumienia w 
trzech Spółkach ,,córkach” tj. ZRM 
Sp.  z o.o. , SPEDKOKS Sp. z o.o. i 
BTS Sp. z o.o.  (  szczegóły porozu  -  
mień na str. 4). W Spółce LABOR -
KOKS Sp. z o.o.  i  ZUG Sp. z o.o. 
trwają jeszcze negocjacje.

 Spór zbiorowy w ZUG Sp. z o.o. !!
NSZZ ,,S” ZUG  mimo, że wykazał dużo 
dobrej woli nie doszedł do porozumienia 
z Prezesem Jerzym Prusaczykiem i zmu-
szony był wejść w spór zbiorowy.
Komisja   NSZZ  ,,Solidarność”  Zakładu 
Usług Gospodarczych  Sp.  z  o.o.  w Dą-
browie  Górniczej   poinformowała  Pana 
Prezesa, że z powodu niespełnienia żądań 
przedstawionych   przez  Komisję  NSZZ 
„Solidarność” ZUG Sp. z o. o. w piśmie 
NSZZ/ 2/2010( treść pisma na str.  4),  z 
dniem 9 lipca 2010 r. w Zakładzie Usług 
Gospodarczych Sp. z o. o. zaistniał spór 
zbiorowy.  Ponadto wezwała pracodawcę 
do podjęcia rokowań zgodnie z procedurą 
ustawy  o  rozwiązywaniu  sporów 
zbiorowych.       więcej na str.4 >>>>

Realizując  Uchwałę  53/2010  z  dnia  17.06.  2010  roku  Komisji  Międzyzakładowej 
NSZZ ,,Solidarność” przeprowadzone zostały w dniach 8-9 lipca 2010 r. prawybory w 
których  wskazaliśmy 7 naszych  członków związku,  którzy cieszą  się  największym 
poparciem  pracowników,  aby  mogli  w  dniu  5.08.2010  r.  z  powodzeniem 
reprezentować nas w wyborach do Rady Pracowników Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. . 
                                                            Wyniki prawyborów      str. 2  >>>>
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