
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.Informacje NSZZ ,,S” 

2.Nagroda z zysku za 2010 r. 

3.XXXII  Międzyzakładowe     

   Zebranie  Delegatów NSZZ ,,S”. 

4. Regulamin ZFŚS na 2011 rok 

5.Fundacja ,,Sport i Zdrowie” 
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NSZZ                          
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WESOŁYCH ŚWIĄT ALLELUJA ! 

Wpisując w przeglądarce internetowej 

WWW.SOLIDARNOSC-PRZYJAZN.PL 

lub w wyszukiwarce internetowej Google 

wpisać: Solidarność Koksowni Przyjaźń , 

otworzy nam się strona Międzyza-

kładowej Organizacji Związkowej NSZZ 

SOLIDARNOŚĆ Koksowni Przyjaźń Sp. 

z o.o. w Dąbrowie Górniczej. Na stronie 

oprócz bogatej oprawy graficznej 

znajdziemy wiele interesujących informa-

cji, komunikatów, artykułów nie tylko z 

życia naszego związku i zakładu ale także 

z życia całego regionu śląsko-dąbrow-

skiego i całej Solidarności. Zachęcamy 

wszystkich do odwiedzania naszej strony 

internetowej, tym bardziej, że nie 

wszystkie komunikaty i pisma możemy 

puszczać poprzez rozgłośnię FAMA , z 

powodu ,,cenzury ”prowadzonej przez 

,,czujny” Zarząd Koksowni Przyjaźń. 

 

 

 

       W tym wydaniu  

   W ten Wielkanocny    
    czas   przyjmijcie 
życzenia Świąt pełnych 
nadziei,  radości i     
        pokoju. 
Niech na Was i Wasze 
rodziny spłyną obfite   
        łaski i Boże    
   błogosławieństwo.     
           Komisja  

   Międzyzakładowej 

Organizacji Związkowej   

   NSZZ ,,Solidarność”  

   Koksowni Przyjaźń  

 Solid@rność w Sieci… 
www.solidarnosc-przyjazn.pl 
 

W dniu 25 marca 2011 roku  w Sali 

konferencyjnej ob. 005 odbyło się 

XXXII Sprawozdawcze Zebranie 

Delegatów NSZZ ,,Solidarność” 

Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. 

Wśród zaproszonych gości byli 

obecni: Przewodniczący Komisji 

Krajowej NSZZ ,,Solidarność” , były 

Przewodniczący Regionu Śląsko Dą-

browskiego Piotr Duda, zaprzyjaź-

niony z Solidarnością ks. Andrzej 

Stasiak proboszcz   Sanktuarium 

NMPA w Dąbrowie Górniczej,   

Prezes Koksowni Przyjaźń Edward 

Szlęk wraz z członkiem Zarządu 

Bogusławem Smółką oraz Prezesi 

Naszych Spółek ,,córek”. 

Po oficjalnych wystąpieniach zapro-

szonych gości, delegaci NSZZ 

,,Solidarność” wykorzystując obec-

ność Prezesa Zarządu Koksowni 

Przyjaźń Pana Edwarda Szlęka  i 

Prezesów Spółek, przystąpili do   

zadawania trudnych pytań dotyczą-

cych spraw finansowych i pracowni-

czych. Najwięcej emocji wywołała 

sprawa nagrody z zysków dla pra-

cowników  Spółek ,,córek”. 

Zebranie Delegatów Solidarnie sta-

nęło w obronie naszych Spółek, do-

magając się od Prezesa Koksowni 

Przyjaźń, takich decyzji właściciel-

skich, które pozwolą wypłacić na-

grodę świąteczną pracownikom w 

Spółkach ,,córkach”. 

 Stanowisko w tej sprawie  na str. 2 

Jednym z postulatów płacowych NSZZ 

,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z 

o.o. zgłoszonym  pod koniec  2010 roku, 

było  wypłacenie pracownikom Kok-

sowni Przyjaźń i Spółek ,,córek” nagrody 

z zysku za 2010 rok.  

Podpisując porozumienie ze związkami 

zawodowymi w sprawie polityki płaco-

wej na 2011 rok, Zarząd Koksowni 

Przyjaźń Sp. z o.o. zobowiązał się wystą-

pić do właściciela ( JSW S.A.)  z pro-

pozycją wydzielenia części zysku za 2010 

rok na nagrodę z zysku dla pracowników. 

W dniu 18 marca 2011 roku Zgromadze-

nie Wspólników zaakceptowało propozy-

cję Zarządu Koksowni   dotyczącą wy-

płaty nagrody  z zysku  pracownikom 

Koksowni Przyjaźń. W dniu 15 kwietnia 

2011 roku zostanie wypłacona pracow-

nikom nagroda z zysku zgodnie z regu-

laminem . ( treść regulaminu str. 4 ) 

  

 

  

 15 kwietnia 2011 r.  wypłata zysków !! 

        XXXII Sprawozdawcze  

Zebranie Delegatów NSZZ ,,S”  

Koksowni Przyjaźń  Sp. z o.o. 

http://www.solidarnosc-przyjazn.pl/

