
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Informacje NSZZ ,,S” 

2  Sprawozdanie  z prac Komisji    

    Międzyzakładowej NSZZ ,,S” . 

3. Polityka płacowa na 2011 rok. 

4. Wyniki wyborów  do Rady  

   Pracowników Koksowni Przyjaźń 

5. Spółki ,,córki” 

6.Fundacja ,,Sport i Zdrowie”  
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Pismo Międzyzakładowej 
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Związkowej  
NSZZ                          
  
     Koksownia Przyjaźń Sp. z o. o.      październik  2010 r. 
    
 

     Koksownia Przyjaźń Sp. z o. o.      Czerwiec   2009 r. 
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      W tym wydaniu  
 

      W tym wydaniu  

       POLITYKA PŁACOWA  

               NA 2011  ROK  !! 
W dniu 5 października 2010 roku 

Międzyzakładowa Organizacja 

Związkowa NSZZ ,,Solidarność” 

Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. zwró-

ciła się z pismem do Prezesa Za-

rządu Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. 

Pana Edwarda Szleka o podjecie 

rozmów dotyczących ustalenia poli-

tyki płacowej na 2011 rok.  Treść 

pisma w tej sprawie – str. 2 

>>>>>>>>> 

W dniu 5 października NSZZ 

,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń 

wystąpił również z drugim pismem 

domagając się od Pana Prezesa 

Edwarda Szleka realizacji , nie do 

końca zrealizowanego  porozumienia 

z dnia 25 czerwca 2010 roku koń-

czącego rokowania w zakresie sporu 

zbiorowego prowadzonego przez 

nasz związek. 

Chodzi nam tutaj o wcześniejszą ( 

zaliczkową) wypłatę nagrody z zy-

sku za 2010 rok jak również wyraże-

nie zgody na wdrożenie w Koksowni 

Przyjaźń Sp. z o.o.  Pracowniczego 

Programu Emerytalnego. 

Treść pisma  - str. 2    >>>>>> 

      NSZZ ,,Solidarność”  Koksowni Przyjaźń w Warszawie !!! 
 

     NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń w Katowicach  !!! 

   ZAPOMOGI- ZAMIAST SUWENIRÓW  !! 
MOZ NSZZ ,,Solidarność” Koksowni 

Przyjaźń w  związku ze zmianą ustawy 

o podatku dochodowym ( która na-

kłada  konieczność opodatkowania 

suwenirów rzeczowych, nawet paczek 

dla dzieci ) ,  podjęła decyzję o wpro-

wadzeniu  zapomóg   innych niż loso-

wych w kwocie od 110 do 210 zł.. O 

taką zapomogę może ubiegać się każdy 

członek związku już od 1 października 

2010 roku , składając w siedzibie 

NSZZ ,,Solidarność” budynek PRO-

MYK pok. Nr 9 wniosek o zapomogę.   

Więcej na str. 2  >>>>>> 

 ZAPRASZZAMY !!! 
             

DRUZGOCĄCE  ZWYCIESTWO NSZZ ,,S”  !! 
Międzyzakładowa Organizacja Związ-

kowa NSZZ ,,Solidarność” Koksowni 

Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej  pragnie 

serdecznie podziękować tym wszystkim 

pracownikom, którzy oddali swój głos w 

wyborach do Rady Pracowników Kok-

sowni Przyjaźń na kandydatów naszego 

związku. 

Dzięki Waszym głosom kandydaci NSZZ 

,,Solidarność” odnieśli druzgocące zwy-

cięstwo nad koalicją pozostałych związ-

ków zawodowych,  dowodem czego jest 

fakt, że w siedmioosobowej Radzie Pra-

cowników Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. 

będziemy mieli sześciu  przedstawicieli 

solidarności..   Wyniki str. 2   >>> 
Jeszcze raz w imieniu wszyst-

kich naszych członków związku, 

 29 września 2010 roku  związki zawodowe w całej Unii Europejskiej  protestowały 

pod hasłem ,, Nie dla cięć. Tak dla rozwoju”. Głównym powodem organizowanych 

przez europejskie związki zawodowe protestów są ciecia  budżetowe. Nie ominą one 

również Polski. Budżet oszczędny dla państwa i pełen wydatków dla portfeli zwykłych 

ludzi- Tak podsumować można projekt budżetu Rządu Donalda Tuska.   

NSZZ ,,Solidarność” negatywnie ocenia takie rozwiązania jak: podwyżki VAT, za-

mrożenie kwoty wolnej od podatku, ponieważ dotknie to przede wszystkim najbied-

niejszych- z czym się nie zgadzamy i dlatego byliśmy w Warszawie.                                                                 

 

 

Uroczystości podpisania porozu-

mień Sierpniowych w Gdańsku, 

Jastrzębiu Zdroju, Hucie Kato-

wice, to te miejsca, gdzie co roku 

jest nasz Poczet Sztandarowy. 


