
  

 

 

 

W dniach 19 sierpnia i 16 września 2010 roku odbyły się 

kolejne posiedzenia zwyczajne Komisji Międzyzakładowej 

Organizacji Związkowej NSZZ ,,Solidarność” Koksowni 

Przyjaźń Sp. z o.o.  

W informacjach Prezydium Zenon Fiuk informował i zapoznawał  

Komisję z następującymi sprawami: 

- Przewodniczący poinformował Komisję, że w związku z 

interwencjami pracowników  odbyło się spotkanie związków 

zawodowych z członkiem Zarządu Koksowni Przyjaźń Panem 

Bogusławem Smółką  w sprawie dodawania na wydziale PK 1 

paku smołowego do mieszanki węglowej, który jest szkodliwy 

dla zdrowia. W odpowiedzi Bogusław Smółka zapewnił związki 

zawodowe, że dodatek paku smołowego wzbogaca mieszankę 

węglową i jego stosowanie jest  zasadne, a Zarząd Koksowni 

Przyjaźń zobowiązuje się zapewnić pracownikom  ochronę przed 

ewentualnym szkodliwym działaniem tego dodatku.  

- W dalszej kolejności Zenon Fiuk poinformował Komisję, że 

zgodnie z otrzymaną informacją  Zarząd Koksowni, po 

uzgodnieniach z PRIMEM o wprowadzeniu pakietu 

zdrowotnego, wystąpił do związków zawodowych o zmianę 

zapisu w ZUZP dotyczącego badań okresowych. Komisja 

Międzyzakładowa po przeprowadzonej dyskusji w której głos 

zabierali miedzy innymi: Maciej Chmielewski, Lech Miczke, 

Zenon Fiuk , nie podjęła w tej sprawie żadnej  decyzji. 

- Przewodniczący przedstawił Komisji Międzyzakładowej projekt 

zmian w regulaminie wynagradzania ODRG . Komisja po 

zapoznaniu się z nowym regulaminem, zaakceptowała regulamin 

i upoważniła Prezydium Związku do jego podpisania. 

- Przewodniczący poinformował Komisję Międzyzakładową, że 

w miesiącu wrześniu 2010 r. odbędzie się referendum w sprawie 

ewentualnej zmiany systemu pracy czterobrygadowej z systemu 

1-2-3 na 3-2-1. 

- W dalszej kolejności  Zenon Fiuk przedstawił Komisji 

Międzyzakładowej Projekt Regulaminu wypłaty zapomogi 

członkom NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń z tytułu ,, 

godnego spędzenia Świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku”.  

Komisja Międzyzakładowa po przeprowadzonej dyskusji, 

przyjęła  przedstawiony Regulamin.  

- Przewodniczący poinformował Komisję, że delegacja naszego 

związku wraz z Pocztem Sztandarowym brała udział w 

uroczystościach w Gdańsku , Jastrzębiu Zdroju, Hucie Katowice 

oraz Olkuszu z okazji XXX – lecia powstania NSZZ 

,,Solidarność” i podpisania porozumień Sierpniowych. W dniu 11 

września 2010 roku  uczestniczyliśmy w uroczystym odsłonięciu 

pomnika przed bramą Huty Katowice  z okazji XXX rocznicy 

podpisania ważnych, a dzisiaj zapominanych porozumień 

Katowickich. 

- W dniu 14 września 2010 roku braliśmy udział w pikiecie przed 

Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej , popierając w ten 

sposób protestujące salowe ze szpitala, z którymi  nowy 

pracodawca nie chce podpisać stałych umów o pracę. 

 - Na posiedzeniu wrześniowym Przewodniczący przekazał 

Komisji Międzyzakładowej, że po raz kolejny Zarząd 

Koksowni Przyjaźń zwrócił się na piśmie do związków 

zawodowych o podjecie rozmów nad zmianą niektórych 

zapisów w ZUZP, w celu zoptymalizowania i uproszczenia 

systemu wynagrodzeń w Koksowni Przyjaźń. 
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Koksik    str.  3 

                        Z prac Komisji MOZ  NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. !!! 

 Rozmowy dotyczyć mają ewentualnego wykupienia od 

pracowników i włączenia do stawki zasadniczej 

dodatku stażowego , czy wprowadzenia stałego dodatku 

kwotowego za prace w systemie zmianowym. Doszło  

już do takiej sytuacji, że Zarząd Koksowni Przyjaźń nie 

ukrywa już, że w przypadku nie podjęcia przez związki 

zawodowe rozmów i negocjacji w powyższych 

sprawach rozważa możliwość wypowiedzenia ZUZP. 

Komisja Międzyzakładowa po dyskusji i analizie 

podjeła stanowisko, że wyraża zgodę na zmianę 

zapisów w ZUZP proponowanych przez Zarząd 

Koksowni w sprawie badań okresowych, upoważniając 

Prezydium Związku do podpisania odpowiednich 

protokołów dodatkowych do ZUZP. 

Według nowego zapisu pracownik miałby na badania 1 

dzień, jednak w przypadku gdyby pracownik nie ze 

swojej winy nie zrobił badań w ciągu jednego dnia, 

wtedy informuje przełożonego telefonicznie i robi 

badania 2 dni. Według nowego zapisu, jeżeli pracownik 

musiałby powtarzać badania okresowe np. po 3 

miesiącach, również pracownikowi należałby się dzień 

wolny.( obecnie musi brać przepustkę).  Nowy zapis 

miałby obowiązywać  od 1 stycznia 2010 r.  

NSZZ ,,Solidarność” długo nie wyrażał zgody na 

zmianę zapisu w sprawie badań okresowych, jednak 

jak wynika ze statystyk prowadzonych przez Zarząd 

Koksowni i tak 90% pracowników Koksowni Przyjaźń 

w 2010 r. badania robiło w ciągu 1 dnia. Dlatego nie 

chcąc, żeby  sprawa badań okresowych była 

pretekstem dla Zarządu Koksowni Przyjaźń do 

wypowiedzenia nam ZUZP, wyraziliśmy zgodę na 

powyższą zmianę. 

 

 NSZZ ,,Solidarność” na inne zmiany 

w ZUZP zgody nie wyraził !!!! 

Żeby uspokoić wszystkich pracowników  Koksowni 

Przyjaźń i Spółek ,,córek”, zwłaszcza członków na-

szego związku, zapewniamy z całą odpowiedzialno-

ścią, że NSZZ ,,Solidarność” na żadne inne zmiany, 

czy propozycje Zarządu Koksowni , dotyczące  

zmian zapisów w ZUZP, nie wyraził zgody. Piszę to 

dlatego, że podobno pojawiły się w tej sprawie,  na 

porannej, codziennej operatywce Prezesa Szlęka z 

dozorem, jakieś nieprawdziwe  informacje. 

 NSZZ ,,Solidarność” nie ma i nigdy nie miał za-

miaru zgadzać się na jakiekolwiek niekorzystne 

dla pracowników zmiany zapisów w ZUZP.   

Nasz związek nie jest też strachliwy i nie boi się 

gróźb Zarządu Koksowni Przyjaźń, na czele z Pre-

zesem Edwardem Szlakiem, dotyczących zamiaru 

wypowiedzenia Układu, bo jak już w przeszłości 

udowodniliśmy, i to nie jeden raz, wiemy jak wal-

czyć o prawa i przywileje pracowników. 

 


