
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.Informacje NSZZ ,,S” 

2. Polityka płacowa na 2013 r.    

    Spór zbiorowy !! 

3. Załoga wybiera swojego  

    przedstawiciela do RN. 

4.Fundacja ,,Sport i Zdrowie” –  

   16 lutego 2013 rok  II Turniej   

   Halowy w Piłce Nożnej 

   im.   Janusza Ostrowskiego. 
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Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ ,,Solidarność”  Koksowni 

Przyjaźń S. A. w Dąbrowie Górniczej informuje pracowników, że z powodu 

niespełnienia żądań płacowych przedstawionych przez NSZZ „Solidarność”  
Koksowni Przyjaźń S.A. w piśmie z dnia 17 stycznia 2013 roku dotyczących: 

 

 Wprowadzenia z dniem 1 lutego 2013 roku podwyżki płacy zasadniczej 

w wysokości 500 zł. na każdego zatrudnionego pracownika. 

 Ustalenia dodatku z tytułu Dnia Hutnika ( ZUZP Art. 73) w wysokości 

1000 zł. na każdego uprawnionego pracownika. 

 Ustalenia  tzw.  ,,Dodatku Wigilijnego” (ZUZP Art. 68) w wysokości 

1000 zł. na każdego uprawnionego pracownika. 
 z dniem 1 lutego 2013 r. w Koksowni Przyjaźń S.A. w Dąbrowie 
Górniczej zaistniał spór zbiorowy.  

W związku z prowadzonym sporem zbiorowym Solidarność Koksowni 
Przyjaźń wezwała  Zarząd Koksowni Przyjaźń S.A. do podjęcia rokowań 
zgodnie z procedurą ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 
                                                                           podpisał, 

                                                 Przewodniczący NSZZ ,,Solidarność”  

                                                       Koksowni Przyjaźń S.A.   

                                                                   Zenon Fiuk 

        Więcej o polityce płacowej na str. 2  >>>>>> 

 
               
 

W tym wydaniu  

20-21 LUTEGO 2013 R. 

NSZZ ,,Solidarność” Koksowni 
Przyjaźń zaprasza  wszystkich pra-

cowników, a w szczególności człon-

ków naszego związku do wzięcia 

udziału w wyborach przedstawiciela 

Załogi do Rady Nadzorczej Kok-

sowni Przyjaźń S.A. na kolejną 

kadencję.  
Kandydatem Solidarności ( wcześniej 

przeprowadzamy prawybory) jest 

Przewodniczący NSZZ ,,S” 

Koksowni Przyjaźń Zenon Fiuk. 
Solidarność jest największym 

związkiem zawodowym i jeżeli 

członkowie naszego związku oddadzą 
głos na swojego Przewodniczącego ( 

nie wyobrażam sobie żeby poparli 

innego kandydata), to, prężące 

muskuły tzw. związki kanapowe 

wraz ze swoimi kandydatami pozo-

staną w szeregu, na swoim miejscu. 

  Wiecej na str. 4 i 5  >>>>>>>> 

Informujemy wszystkich delegatów  

NSZZ ,,Solidarność”, że w dniu  29 

marca 2013 roku odbędzie się ostatnie 

w tej kadencji, sprawozdawcze zebra-

nie delegatów naszego związku. Poni-

żej zamieszczam uchwałę Komisji 

Międzyzakładowej w tej sprawie:  

UCHWAŁA NR. 3/2013 

Komisja Międzyzakładowej Organi-

zacji Związkowej NSZZ 

,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń 

S.A. w Dąbrowie Górniczej  posta-

nawia zwołać w dniu 29 marca 2013 

r. w  obiekcie 005 od godziny 8
00 

 

XXIX Sprawozdawcze  Zebranie 

Delegatów  NSZZ ,,Solidarność” 

Koksowni Przyjaźń S.A. w Dąbro-

wie Górniczej.  
 

 

 Zebranie delegatów  NSZZ,,S”  !!!   Solidarność  zbiera podpisy !!     

W 2013 roku weszły w życie postanowienia 

unijnego pakietu klimatyczno-ener-

getyczego nakazujące producentom energii 
zakup uprawnień do emisji dwutlenku 

węgla. W związku z tym Polaków czeka 

drastyczna podwyżka cen prądu, a 

polska gospodarka może stracić nawet 
pół miliona miejsc pracy w ciągu 7 lat. 

Aby doprowadzić do zawieszenia pakietu 

trzeba zebrać, co najmniej milion podpisów 
obywateli domagających się zawieszenia 

pakietu klimatyczno-energetycznego w 

przynajmniej 7 krajach UE. W Polsce 
Solidarność swoją akcję zbierania 

podpisów prowadzi zarówno w zakładach 

pracy i na ulicach miast. Podpisy można 

składać w siedzibie związku budynek 

PROMYK pok. Nr 9, jak również u 

Przewodniczących NSZZ ,,S” na Wydz. 

 

       SOLIDARNOŚĆ  W SPORZE  ZBIOROWYM !!! 

 

Zagłosuj na kandydata  NSZZ ,,S” 

 W DNIU  20 LUTEGO  2013 R. 
Załoga Zakładu Remontów Me-

chanicznych  Sp. z o.o. również  
będzie wybierała swojego przedsta-

wiciela do Rady Nadzorczej. Kan-

dydatem  zgłoszonym przez Soli-

darność do Rady jestem ja tj. Józef 

Filas. Do tej pory starałem się jak 

najlepiej reprezentować Was w RN. 

Jeżeli nie straciłem waszego zaufa-
nia, to proszę o wasze głosy w dniu 

20.02.2013 r.  Pozdrawiam wszyst-

kich         Józek Filas   


