
Międzyzakładowa  Organizacja 
Związkowa NSZZ ,,Solidarność” 
Koksowni Przyjaźń  Sp.  z  o.o.  w 
Dąbrowie  Górniczej   informuje 
członków  związku,  że  w  naszej 
organizacji  związkowej  odbyły 
się prawybory do Rady Pracow-
ników  Koksowni  Przyjaźń,  do 
których  zgłosiło  się  czternastu 
członków  NSZZ  ,,Solidarność”. 
(  nie  było,  żadnych  ograniczeń, 
mógł  zgłosić  się  każdy  członek 
naszego związku).
W prawyborach, które odbyły się 
w dniach 8-9 lipca 2010 roku w 
siedzibie związku glosowało   230 
członków  NSZZ  ,,Solidarność” 
Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. 
W  prawyborach  wskazaliśmy 
siedmiu  członków  NSZZ 
,,Solidarność”  Koksowni  Przy-
jaźń  tj. 
Nowak Andrzej   PK 
Trendel Bogusław   TR  
Piątek Zbigniew   PM 
Berlik  Hubert  
Administracja
Bigaj Lesław   PK 
Bednarczyk Krzysztof  PK, 
Góral Marek  TR  
na których oddamy swój głos   w 
wyborach do Rady Pracowników 
Koksowni Przyjaźń.
   APEL   DO    WSZYSTKICH  
     CZŁONKÓW NSZZ ,,S”.

NSZZ ,,Solidarność” apeluje  
do  wszystkich  członków 
związku  o  liczny  udział   w 
wyborach  i  oddania  swoich 
głosów na siedmiu członków 
NSZZ ,,Solidarność” , którzy 
wygrali  prawybory  i  są  na-
szymi  wspólnymi  kandyda-
tami  w  wyborach  do  Rady 
Pracowników  Koksowni  
Przyjaźń Sp. z o.o., które od-
będą  się  w  dniu  5  sierpnia 
2010 roku.
Koksik    str.  2

   Prawybory w NSZZ ,,S” wskazały,  tych na których zagłosujemy w dniu 5 sierpnia 2010 roku  !!!!
 

W  wyniku  przeprowadzonego  głosowania  poszczególni  kandydaci  uzyskali  
następującą liczbę głosów: 
1.  Nowak                               Andrzej                       151 głosów  
2. Trendel                               Bogusław                    150 głosów  
3.  Piątek                                Zbigniew                     139 głosów  
4.  Berlik                                 Hubert                        107 głosów  
5  Bigaj                                   Lesław                        99 głosów  
6. Bednarczyk                        Krzysztof                    95 głosów  
7. Góral                                  Marek                         91 głosów  
8. Tusińska Agnieszka 85 głosów
9. Jankowski Rafał 67 głosów
10. Szmidt Michał 62 głosy
11. Ciszewski Tomasz 60 głosów
12. Ożóg Wiesław 57 głosów
13. Żur Ireneusz 46 głosów
14. Kisielewska Helena 40 głosów

     Z prac Komisji MOZ NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.  !!!!
W dniach 17 czerwca i 15 lipca 2010 roku odbyły się kolejne posiedzenia zwy-
czajne Komisji MOZ NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. 
Z ważniejszych spraw którymi zajmowała się Komisja na tych posiedzeniach to:
Najważniejszą sprawą, którą Komisja zajmowała się na ostatnich posiedzeniach, 
to temat negocjacji płacowych prowadzonych przez NSZZ ,,Solidarność” zarówno 
w Koksowni Przyjaźń, jak i Spółkach ,,córkach”. 
Na  posiedzeniu  czerwcowym  Zenon  Fiuk  zapoznał  szczegółowo  Komisję   z 
wynikami rozmów na temat poszczególnych postulatów płacowych zgłoszonych 
przez nasz związek ( porozumienie i postulaty str. 3), które to Zarząd Koksowni 
byłby skłonny zaakceptować, podpisując z nami porozumienie płacowe. Komisja 
po szczegółowej analizie zaakceptowała warunki przedstawionego porozumienia 
podejmując uchwałę następującej treści: 
UCHWAŁA NR 48/2010
Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ ,,Solidarność” Kok-
sowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej na posiedzeniu zwyczajnym w 
dniu  17 czerwca  2010 r. akceptuje wynegocjowane postulaty płacowe przedsta-
wione Komisji  i upoważnia Prezydium Związku do podpisania  z Zarządem Kok-
sowni Przyjaźń Sp. z o.o. porozumienia płacowego.
W  dalszej  kolejności   Przewodniczący  NSZZ  ,,Solidarność”   Spółek 
,,córek”  Marian Jędryka, Krzysztof Tym, Zdzisław Jurek stanowczo zażą-
dali  od  Prezydium  związku  i  Komisji  Międzyzakładowej  podjęcia  takich 
działań  i  negocjacji  z  Zarządem  Koksowni,  które  pozwolą  na  podpisanie 
podobnych porozumień płacowych w Spółkach zależnych, które niestety na dzień 
dzisiejszy z  powodu złej  sytuacji  finansowej,  nie  są  w stanie  wypłacić  swoim 
pracownikom jakichkolwiek dodatkowych pieniędzy.
W odpowiedzi  Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej Zenon Fiuk zapew-
nił, że NSZZ ,,Solidarność” zaraz po podpisaniu porozumienia płacowego w Kok-
sowni  Przyjaźń,  podejmie  odpowiednie  kroki  i  działania,  aby doprowadzić  do 
podpisania podobnych porozumień w naszych Spółkach ,,córkach”.
Komisja podjęła również uchwałę, że zamiast suwenirów rzeczowych, które reali-
zował nasz związek  do tej pory, aby uniknąć podatku, wprowadza dla członków 
NSZZ ,,S”  tzw. zapomogi inne niż losowe.
UCHWAŁA NR.49/2010
Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ ,,Solidarność” Kok-
sowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej na posiedzeniu zwyczajnym w 
dniu  17 czerwca  2010 r. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków naszego 
związku postanawia  wprowadzić  zapomogi  dla  członków NSZZ ,,Solidarność” 
inne niż losowe w kwocie od 100 do 120 zł. z okazji godnego spędzenia Świąt 
Bożego  Narodzenia  i  Nowego  Roku.  Uchwała  obowiązuje  wyłącznie  w  2010 
roku. 
Na posiedzeniach 17.06 i 15.07.2010 r. Komisja rozpatrzyła również 14 wniosków 
o pomoc finansową, przyznając  naszym członkom związku zapomogi w łącznej 
kwocie 8 tyś. 800 zł. 


