
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Informacje NSZZ ,,S” 

2  Sprawozdanie  z prac Komisji    

    Międzyzakładowej NSZZ ,,S” . 

3. Polityka płacowa na 2011 rok. 

4. Wsparcie w wyborach 

5.Fundacja ,,Sport i Zdrowie” 

 
 

 

Pismo Międzyzakładowej 
Organizacji 

Związkowej  
NSZZ                          
  
 

Pismo Międzyzakładowej 
Organizacji 

Związkowej  
NSZZ                          
  
     Koksownia Przyjaźń Sp. z o. o.   listopad  2010 r. 
    
 

     Koksownia Przyjaźń Sp. z o. o.      Czerwiec   2009 r. 
    

5 
 

 

26 
 

      W tym wydaniu  
 

      W tym wydaniu  

 WYBORY SAMORZĄDOWE  
    21  listopada  2010 rok. 
NSZZ ,,Solidarność” Koksowni 

Przyjaźń Sp. z o.o. postanowił 

udzielić wsparcia  startującym 

w wyborach samorządowych 

członkom NSZZ ,,Solidarność”. 

Uważamy, że aktywność na-

szych członków związku w ży-

ciu samorządowym naszych 

miast, osiedli, jest z korzyścią 

dla nas wszystkich i  nie jest 

żadnym angażowaniem się Soli-

darności w politykę. 
Wychodzimy z prostego założenia, 

że jeżeli nasi członkowie związku 

zostaną wybrani do władz 

samorządowych, to pracując z 

nimi na co dzień, będziemy mieli 

łatwy dostęp do nich, a co za tym 

idzie i do informacji i decyzji  

dotyczących naszych spraw, 

podejmowanych na posiedzeniach 

władz samorządowych.  

Jeżeli będą nas w Samorządach 

reprezentować  ludzie, z któ-

rymi na co dzień nie mamy 

styczności i których nie znamy, 

to na pewno trudniej nam bę-

dzie do nich dotrzeć z naszymi 

sprawami.    WIĘCEJ O 

KANDYDATACH  NA STR 2 i 3  

       >>>>>>>>>>>>> 

        Piotr Duda nowym liderem NSZZ ,,Solidarność” !!!  
 

     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 dla członków zwiazku 

zapomóg   innych niż losowych 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   prosty wniosek o zapo-

mogę, który można wypełnić na miejscu.    

 ZAPRASZZAMY !!! 
             

   POLITYKA PŁACOWA NA 2011 ROK  !! 
W dniu 5 października 2010 roku 

NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przy-

jaźń Sp.  z o.o. wystąpił z pismem do 

Prezesa Koksowni Przyjaźń Pana 

Edwarda Szlęka o podjecie rozmów 

dotyczących ustalenia polityki płaco-

wej na 2011 rok. Odpowiadając - Pre-

zes Koksowni Przyjaźń poinformował 

nasz związek, że do rozmów na temat 

polityki płacowej na 2011 rok Zarząd 

Koksowni będzie gotowy na przełomie 

listopada i grudnia 2010 rok, kiedy to 

będzie więcej informacji i prognoz, na 

temat kontraktów handlowych i 

prognozowanej sytuacji finansowej 

Koksowni Przyjaźń na 2011 roku.  

 

 

     W REFERENDUM   PRACOWNICY  ZA   ZMIANĄ  SYSTEMU PRACY !! 
Na początku listopada 2010 roku odbyło się referendum w sprawie ewentualnej 

zmiany systemu pracy zmianowej z systemu 1-2-3 na 3-2-1. Do referendum 

uprawnionych było 970 pracowników Koksowni Przyjaźń. W referendum 

głosowało 880 pracowników, za zmianą systemu opowiedziało się 665 

pracowników tj. 75,40% , co  oznacza, że od dnia 13 lutego 2011 roku  , czyli od 

nowego okresu rozliczeniowego pracownicy Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.  będą 

pracować w systemie 3-2-1, czyli po nockach pójdą na drugą zmianę. 

Przewodniczący Regionu Śląsko- Dąbrowskiego Piotr Duda został wybrany na 

stanowisko przewodniczącego Solidarności. W tajnym głosowaniu poparło go 166 

delegatów na zjazd krajowy, który odbywał się we Wrocławiu. Na dotychczaso-

wego szefa Solidarności Janusza Śniadka zagłosowało 139 delegatów.  

 


