
 

CD. Sprawozdania z prac 

MOZ NSZZ ,,Solidarność” 

Koksowni Przyjaźń Sp. z 

o.o. za  03.2010 r. do 

03.2011 r. 

Rok 2010 to także tragedia Smoleń-

ska w której zginął Prezydent Rze-

czypospolitej z małżonką i wielu 

wybitnych mężów stanu i wielkich 

Polaków. Braliśmy udział w wielu 

uroczystościach z tej okazji, między 

innymi wraz z Pocztem Sztanda-

rowym oddaliśmy hołd Lechowi 

Kaczyńskiemu, który był prawdzi-

wym przyjacielem Solidarności. 

Licznie uczestniczyliśmy również w 

akcjach protestacyjnych na szcze-

blu regionu i kraju, wspieraliśmy 

strajkujące salowe ze szpitala w 

Dąbrowie Górniczej oraz bronili-

śmy zwolnionych bezprawnie 

związkowców ze Spółki Bowim w 

Sosnowcu. 

Nasza Fundacja ,,Sport i Zdrowie” 

systematycznie organizuje zgodnie 

ze statutem, cieszące się dużym 

zainteresowaniem, imprezy spor-

towo-turystyczne, refunduje bilety 

na baseny , koncerty. 

Staramy się również dotrzeć z 

informacją  do naszych członków 

za pośrednictwem gazetki związ-

kowej ,,Koksik” i strony interne-

towej  

 www.solidarnosc-przyjazn.pl.  
Kończąc sprawozdanie w imieniu 

Komisji Międzyzakładowej 

Organizacji Związkowej NSZZ 

,,Solidarność” dziękuję wszystkim 

za wkład w pracę i zaangażowanie 

dla Solidarności, bo tylko wtedy 

będziemy silni i bardziej skuteczni, 

kiedy będziemy aktywni, mobilni i 

zorganizowani. Musicie wiedzieć o 

tym, że w osamotnieniu liderzy 

związkowi nic nie wywalczą z coraz 

bardziej zorganizowanymi i wspie-

ranymi przez sztaby prawników 

pracodawcami.  
               Za Komisję Międzyzakładową, 

  

      Przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” 

            Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. 

 

         Zenon Fiuk 
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Koksik str. 4 

       Regulamin wypłaty  Nagrody  z Zysku  za  2010 rok !! 

Po naniesieniu poprawek ( w  propozycji przedstawionej przez Zarząd 

Koksowni Przyjaźń brak było dodatku stażowego) w dniu 6 kwietnia 

2011 roku związki zawodowe podpisały Regulamin wypłaty nagrody z 

zysku za 2010 rok dla pracowników Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Po-

niżej przedstawiam najważniejsze zapisy podpisanego Regulaminu: 

1. Prawo do nagrody z zysku przysługuje: 

- pracownikom i byłym pracownikom, 

- spadkobiercom byłego pracownika, którego stosunek pracy ustał w 

skutek śmierci w 2010 r. lub 2011 r. 

 2.  Podstawę wyliczenia nagrody z zysku stanowi suma wypłaconego 

pracownikowi miesięcznego wynagrodzenia za pracę w okresie od 

01.10.2010 r. do 31.12.2010 r. włącznie, za czas przepracowany w ra-

mach czasu nominalnego miesiąca, w skład którego wchodzą wypłacone: 

- wynagrodzenie zasadnicze, 
- dodatek zmianowy, 

- specjalny dodatek miesięczny z tytułu Karty Hutnika ( bez Zarządu i   

   Głównego Księgowego), 

- premia z funduszu motywacyjnego, 

- dodatek za pracę w porze nocnej, 

- dodatek za pracę w warunkach szkodliwych, 

-  93% dodatku stażowego ( wysługa), 

-  zasiłek z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej, urlopu   

   macierzyńskiego, 

 3. Nagroda z zysku przysługuje w wysokości1/12 podstawy wyliczonej 

nagrody. 

 4. Pracownik i były pracownik traci prawo do nagrody z zysku w razie: 

a) naruszenia przepisów ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani w 2010 r. 

b) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy w 2010 r. i/lub 

c) samowolnego opuszczenia stanowiska pracy w 2010 r. i/lub 

d) umyślnego wyrządzenia  szkody majątkowej w 2010 r. 

e) rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika 

w 2010 r. 

 5. Wysokość nagrody z zysku ulega obniżeniu w przypadku: 

a) nałożenia na pracownika w 2010 r.  

- kary upomnienia - o 10% przysługującej kwoty brutto, 

- kary nagany        -  o 20% przysługującej kwoty brutto, 

 6. Nagroda z zysku zostanie wypłacona w dniu 15 kwietnia 2011 roku. 

Kwota, która przeznaczona została na nagrodę z zysku jest zgodna z 

uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki i zostanie wypłacona 

pracownikom Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej 

zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. 

 

           PUSTO I SMUTNO BEZ NICH  !! 

W dniu 10 kwietnia 2011 roku w pierwszą rocznicę tragedii   pod 

Smoleńskiem, członkowie  NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. 

z o.o. wraz z Pocztem Sztandarowym  wzięli udział w uroczystej Mszy 

Św. w Katedrze Królewskiej na Wawelu w intencji Pary Prezydenckiej 

oraz wszystkich ofiar katastrofy prezydenckiego samolotu.  

Mszę Świętą odprawił Kardynał Stanisław Dziwisz. 

Lech Kaczyński był prawdziwym przyjacielem Solidarności.  Zawsze był 

blisko naszego związku. Kiedyś jako Wiceprzewodniczący  Komisji 

Krajowej NSZZ ,,Solidarność” i później jako Prezydent 

Rzeczypospolitej, zawsze   znajdował  dla nas czas.   

My też nie zapomnimy o Nim. 

 


