Sprawozdanie z prac NSZZ ,,Solidarność’’ za okres od marca 2010 - do marca 2011 rok.
SZANOWNE DELEGATKI I
DELEGACI !!!
Działając zgodnie ze Statutem przedstawiam w imieniu Komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej
NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej
sprawozdanie z działalności naszej
organizacji związkowej za okres od 26
marca 2010 roku do 25 marca 2011
rok.
Po sprawozdawczo-wyborczym zebraniu delegatów naszego związku w dniu
29 marca 2010 roku odbyło się pierwsze nadzwyczajne posiedzenie nowo
wybranej Komisji Międzyzakładowej,
która dokonała wyboru Prezydium w
następującym składzie:
Bogusław Trendel- sekretarz- zastępca
przewodniczącego
Krzysztof Bednarczyk – skarbnik- zastępca przewodniczącego
Józef Filas – zastępca przewodniczącego- koordynator do spraw Spółek
zależnych, odpowiedzialny również za
redagowanie naszej gazetki związkowej
KOKSIK.
Zbigniew Piątek- zastępca przewodniczącego.
Komisja Międzyzakładowa powołała
również Komisję Socjalną związku w
składzie: Zbigniew Piątek, Anna Kochowicz, Arkadiusz Milewski, Zdzisław Zięba i Krzysztof Tym. Podstawowym zadaniem powołanej Komisji
jest rozpatrywanie w każdy trzeci wtorek miesiąca, wniosków o udzielenie
pomocy finansowej w sytuacjach losowych członkom naszego związku i ich
rodzinom.
Komisja Międzyzakładowa na posiedzeniu zwyczajnym w dniu 20 maja
2010 roku powołała Radę Fundacji
,,Sport i Zdrowie” w składzie: Józef
Filas, Jan Jaworski i Krzysztof Michałek. Powołaliśmy również na nową
kadencję do Zarządu Fundacji ,,Sport i
Zdrowie” i Komisji Rewizyjnej Fundacji ,,Sport i Zdrowie”
następujące
osoby: Zarząd Fundacji- Zbigniew
Piątek, Bogusław Trendel, Roman Makuch, Andrzej Nowak i Agnieszka Nowak. Komisja Rewizyjna: Roman
Grau, Paweł Janus i Alfred Kędzior.
Komisja powołała również skład naszego pocztu sztandarowego w osobach: Andrzeja Nowaka, Mariana Jędryki, Alfreda Kędziora i Dariusza
Głodkowskiego. W wyborach do
struktur ponad zakładowych >>>>>

25.03.2011 r.
NSZZ ,,Solidarność” - na zebraniu
sprawozdawczo-wyborczym Delegatów
NSZZ ,,Solidarność” Regionu ŚląskoDąbrowskiego, które odbyło się w
czerwcu 2010 roku zostałem wybrany
do Zarządu Regionu Śląsko- Dąbrowskiego NSZZ ,,Solidarność” i na Delegata na Krajowy Zjazd Delegatów
NSZZ ,,Solidarność”.
Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ ,,Solidarność” w
pierwszym roku nowej kadencji odbyła
13 posiedzeń zwyczajnych i 2 posiedzenia nadzwyczajne. W okresie tym
Komisja realizowała zadania wynikające z naszego Statutu, podjętych
Uchwał i Stanowisk, jak również realizowała bieżące zadania.
Rok 2010 był dla Koksowni Przyjaźń
Sp. z o.o. dobrym rokiem, co pozwoliło
odrobić straty po kryzysie gospodarczym w 2009 roku. Również w polityce
płacowej w Koksowni Przyjaźń i Spółkach ,,córkach” udało się podpisać
porozumienia płacowe, które wyrównały i zrekompensowały naszym pracownikom ujemny wskaźnik wynagrodzeń za 2009 rok. Podobną politykę
płacową nasz związek prowadzi w
2011 roku, gdzie podpisane porozumienia płacowe gwarantują wzrost
funduszu wynagrodzeń i utrzymanie
świadczeń socjalnych wypłacanych
poprzez ZFŚS na poziomie 2010 roku.
W ostatnim okresie Zarząd Koksowni
Przyjaźń Sp. z o.o. realizując politykę
właściciela tj. JSW S.A. podejmuje
próby zmian niektórych zapisów ZUZP
dotyczących miedzy innymi wykupu:
wysługi lat pracy, Karty Hutnika,
urlopu zdrowotnego, dodatku szkodliwego czy
dodatku zmianowego.
Komisja Międzyzakładowa >>>>>

podchodzi do propozycji zmian w
Układzie bardzo ostrożnie i jak do tej
pory, nie pozwoliliśmy na zmiany niekorzystne dla naszych pracowników.
Niepokoją nas również plany w JSW
S.A. dotyczące łączenia w grupie
niektórych grup zawodowych, czy
Spółek, zwłaszcza, że Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Pan Jarosław
Zagórowski uważa, że nie ma potrzeby
obejmowania pracowników tych podmiotów dodatkowymi gwarancjami
pracy i płacy. Przykładem takiej sytuacji jest Spółka ,,LABOR -KOKS”,
gdzie NSZZ ,,Solidarność” jest w sporze zbiorowym z pracodawcą, bo mimo
deklaracji Zarządu Koksowni Przyjaźń
, nie udało nam się podpisać porozumienia w sprawie gwarancji pracy i
płacy dla pracowników Spółki, którzy
przejmowani są w myśl Art. 23.1 przez
Centralne Laboratorium PomiarowoBadawcze JSW.
Rok 2010 to rok w którym NSZZ
,,Solidarność” obchodził jubileusz
XXX- lecia. Wspólnie z solidarnością
Huty Katowice, Miastem Dąbrowa
Górnicza i IPN z Katowic zorganizowaliśmy piknik w centrum Dąbrowy
Górniczej. Z tej okazji zrobiliśmy również dla naszych członków związku
turniej halowy w piłce nożnej i siatkowej z atrakcyjnymi nagrodami i pucharami dla zwycięzców.
Nasza organizacja związkowa tradycyjnie brała udział we wszystkich ważnych uroczystościach w regionie i kraju
takich miejscach jak: Gdańsk, Jastrzębie, Wujek, Licheń, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Olkusz.
CD. sprawozdania na str.4 >>>
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