
  

 

 

 

NAGRODY Z PULI PREZESA 

TYLKO DLA WYBRANYCH  !!! 
W dniu 14 marca 2012 roku NSZZ 
,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń 
Sp. z o.o.  po przeprowadzeniu 
analizy wykorzystania Funduszu 
nagród w 2011 rok, wystąpił do 
Prezesa Koksowni Przyjaźń Pana 
Edwarda Szlęka o wstrzymanie 
przyznawania indywidualnych na-
gród. Treść pisma poniżej. 

Prezes Koksowni Przyjaźń  
Pan Edward Szlęk 
Z uwagi na skandaliczne proporcje 
wykorzystania Funduszu nagród ( 
Załącznik Nr 8 do ZUZP ) z puli 
Prezesa Zarządu Koksowni Przy-
jaźń Sp. z o.o.  Międzyzakładowa 
Organizacja Związkowa NSZZ 
,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń 
Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej 
żąda natychmiastowego  wstrzy-
mania przyznawania w/w nagród.  
Zgodnie z decyzją Pana Prezesa, 
w okresie od stycznia 2011 roku do 
lutego 2012 roku  powyższą na-
grodę otrzymało 137 pracowników 
umysłowych oraz 7 pracowników 
fizycznych. 
Analiza wykorzystania i  podziału 
Funduszu nagród w Koksowni 
Przyjaźń Sp. z o.o. sprawia wraże-
nie jakbyśmy pracowali w jakiejś 
korporacji, a nie w Koksowni, gdzie 
zdecydowaną większość Załogi 
stanowią pracownicy fizyczni bez-
pośrednio związani z produkcją. 
NSZZ ,,Solidarność” pisząc powyż-
sze pismo do Pana Prezesa, przy-
pomina, że nagradzanie pracowni-
ków poprzez Fundusz nagród, po-
winno się odbywać zgodnie z 
ZUZP załącznik Nr 8 do Układu, 
czyli wysokość Funduszu na po-
szczególne piony wylicza się pro-
porcjonalnie do stanu zatrudnienia 
w poszczególnych pionach. Po-
wyższe dane 137 do 7 tych pro-
porcji w żaden sposób nie zacho-
wują.  
Wszyscy pracownicy powinni rów-
nież wiedzieć o tym, że wypłacone 
nagrody z Funduszu idą na nasze 
wspólne konto i zaliczane są w 
ciężar kosztów Spółki , ponieważ 
wliczane są do wykorzystania 
wskaźnika przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia za dany rok. 
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      NIESTETY  BĘDZIEMY  PRACOWAĆ  AŻ  DO  ŚMIERCI !!!! 

Mimo, że aż 91% z nas nie zgadza się na podniesienie wieku emerytal-
nego do 67 lat, a  Solidarność zebrała ponad 2 miliony podpisów o RE-
FERENDUM w tej sprawie, to premier Donald Tusk stwierdził, że to on 
rządzi i przeprowadzi reformę emerytalną, czy komuś się to podoba, 
czy nie. Przecież  jest już po wyborach i teraz my zwykli, prości, naiwni 
Polacy,, pętaki”, jak nazwał  nas w czasie debaty, mamy czelność 
kwestionować, jedyne słuszne decyzje, jedynej słusznej partii, jaką jest 
Platforma Obywatelska ( kiedyś taką partią jak wiemy była PZPR).    
Międzyzakładowa  Organizacja Związkowa NSZZ ,,Solidarność” Koksowni 

Przyjaźń Sp. z o.o.  zorganizowała dwa wyjazdy na demonstrację do Warszawy, aby 

sprzeciwić się planom Rządu Donalda Tuska  dotyczącym wydłużenia wieku 

emerytalnego do 67 lat zarówno dla kobiet jak i mężczyzn.. W dniach 27-28 marca 

2012 roku protestowaliśmy wraz kolegami z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ 

,,Solidarność”   w utworzonym miasteczku namiotowym  przed Urzędem Rady 

Ministrów. 27 marca o godz. 14
00

  zastąpiliśmy  protestujących tam kolegów z 

Solidarności z Regionu Gdańskiego. W dniu 30 marca 2012 roku o godz. 3
00

 rano  

trzema autobusami pojechaliśmy na główną manifestację pod Sejm. Właśnie w tym  

dniu odbywała się debata w Sejmie, dotycząca wniosku Solidarności o 

przeprowadzenie  REFERENDUM, po to abyśmy mogli wszyscy wypowiedzieć się 

, czy jesteśmy za wprowadzeniem,, pseudo” reformy emerytalnej proponowanej  

przez Rząd Donalda Tuska. Gdyby Rząd mówił o reformie całego systemu, nikt nie 

zbierałby podpisów pod wnioskiem o referendum. Nasz, , zarzut generalny brzmi- 

samo wydłużenie wieku nie rozwiążę problemu deficytu systemu emerytalnego – 

mówi Przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” Piotr Duda.  

Należy przede wszystkim wyeliminować patologie występujące na 
rynku pracy takie jak : 
- ograniczyć umowy śmieciowe  od których odprowadza się bardzo niskie składki na 

ubezpieczenie społeczne,  

- opodatkować samozatrudnionych proporcjonalnie do uzyskiwanych dochodów, 

- bardzo dobrze zarabiający powinni płacić składki ZUS przez cały rok, a nie tak, 

jak jest teraz przez 1 czy 2 miesiące,  

-  promować stałe umowy o pracę,  

- zagwarantować wolność wyboru wcześniejszego przejścia na emeryturę osobą o 

długim stażu pracy.  

Można by jeszcze wymieniać dalej, ale jak wyliczyła Solidarność, wprowadza-

jąc powyższe rozwiązania, tylko w jednym roku wpłynęłoby do budżetu ponad 

11 mld. zł. Natomiast samo podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat w ciągu 

od 2013 do 2015 roku przyniesie do budżetu zaledwie 5,5 mld. zł. 

Mimo pełnego zaangażowania się Solidarności, ,,klika” rządząca na czele z Premierem Donaldem 

Tuskiem, w dniu 30 marca 2012 roku odrzuciła nasz wniosek o REFERENDUM emerytalne.  

 

Nie mogło nas zabraknąć 30.03.2012 r. w Warszawie 

Więcej zdjęć znajdziecie na naszej stronie internetowej.  


