
  

SZANOWNE DELEGATKI, SZANOWNI  DELE-

GACI  !  
Działając zgodnie z naszym Statu-

tem przedstawiam w imieniu Komi-

sji Międzyzakładowej Organizacji 

związkowej NSZZ ,,Solidarność” 

Koksowni Przyjaźń   sprawozdanie 

z działalności naszej organizacji w 

kadencji 2010-2014. 

W okresie tym Komisja MOZ 

NSZZ ,,Solidarność”  Koksowni 

Przyjaźń pracowała w składzie od 

33 do 31 członków Komisji. 

Na swoim pierwszym posiedzeniu, 

zgodnie z decyzją Zebrania Dele-

gatów Komisja wybrała ze swojego 

grona Prezydium związku w nastę-

pującym składzie:  

Bogusław Trendel,- Wiceprzewod-

niczący Sekretarz,  Krzysztof Bed-

narczyk- Wiceprzewodniczący 

Skarbnik, Filas Józef – Wiceprze-

wodniczący koordynator do spraw 

Spółek zależnych i Redaktor gazetki 

związkowej KOKSIK,  Zbigniew 

Piątek – Wiceprzewodniczący pro-

wadził sprawy Fundacji ,,Sport i 

Zdrowie” , oraz reprezentował nasz 

związek w Dąbrowskiej  Sekcji 

Problemowej, której jest Przewod-

niczącym.  

Na pierwszym Walnym Zebraniu 

Delegatów NSZZ ,,Solidarność” 

Regionu Śląsko- Dąbrowskiego w 

skład Zarządu Regionu Śląsko- Dą-

browskiego wybrany został Prze-

wodniczący NSZZ ,,Solidarność” 

Koksowni Przyjaźń Zenon Fiuk. 

Natomiast Bogusław Trendel został 

wybrany do Rady Krajowej Sekcji 

Górnictwa Węgla Kamiennego. 

Nasz związek w okresie tej kadencji 

skupiał swoją pracę na  problemach 

Zakładu i Spółek ,,córek”, dążąc do 

poprawy warunków pracy i płacy 

naszych pracowników. 

Komisja Międzyzakładowa w ka-

dencji 2010-2014 pracowała według 

ustalonego harmonogramu tj. posie-

dzenia zwyczajne Komisji Między-

zakładowej odbywały się w każdy 

trzeci czwartek miesiąca, natomiast 

w sytuacjach, wymagających pil-

nych decyzji,   >>>>>>>>>>  
 

       Sprawozdanie z prac  NSZZ ,,Solidarność’’  za okres od  marca  2010  -  do marca   2014 roku. 

Niestety mimo dużego zaangażo-

wania  naszego związku w zbiera-

nie  podpisów i zorganizowanie 

ponad 200 tysięcznej   demonstra-

cji w Warszawie,  Rząd Donalda 

Tuska  wprowadził, nie przejmu-

jąc się protestami, niekorzystną 

dla Polaków ustawę emerytalną i 

zmiany do Kodeksu Pracy miedzy 

innymi o ruchomym czasie pracy. 

W tym miejscu trzeba byłoby się 

zastanowić,  dlaczego Polacy w 

wyborach, na drugą już kadencję 

wybrali liberalną partię poli-

tyczną, która na pewno dobrze 

dba o elity, ale niestety daleko im 

do ludzi pracy.  

Rok 2014 rozpoczęliśmy także spo-

rem zbiorowym.  

Po połączeniu Koksowni Przyjaźń i 

KK Zabrze i powstaniu JSW KOKS 

S.A., zanosi się na to ,że to nasi 

pracownicy na tym połączeniu nic 

nie zyskają i mają być pracowni-

kami drugiej kategorii. Czas pokaże 

co te zmiany przyniosą, musimy być 

czujni i w razie potrzeby zdetermi-

nowani i dobrze zorganizowani, aby 

nie dać sobie zabrać tego na co pra-

cowaliśmy i o co walczyliśmy tyle 

lat. 

W tym roku przypada XXV rocz-

nica samodzielnego funkcjonowania 

Koksowni Przyjaźń i XXV rocznica 

powstania NSZZ ,,Solidarność” 

Koksowni Przyjaźń.  

Co roku organizujemy w maju  z 

okazji Dnia Koksownika, nasze 

Karczmy piwne, które mimo, że 

było ich już 10, niezmiennie cieszą 

się ogromną popularnością.  

Nasza Fundacja ,,Sport i Zdrowie” 

organizuje zgodnie ze statutem, 

cieszące się dużym zainteresowa-

niem, imprezy sportowo-tury-

styczne, refunduje bilety na baseny, 

koncerty i wycieczki.  

Ciąg dalszy na str. 5  >>>>> 
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zwoływane zostały posiedzenia 

nadzwyczajne Komisji.  

Mijająca kadencja była trudną ze 

względu na słabą koniunkturę na 

koks i powtarzające się kryzysy w 

całej naszej gospodarce, co miało 

duży wpływ na realizację polityki 

płacowej zarówno w Koksowni 

Przyjaźń, jak również w naszych 

Spółkach ,,córkach”. Mimo to  

udało nam się wynegocjować i wy-

płacić poprzez ZFŚS w 2010 roku 9 

tyś. zł., w 2011- 9 tyś. zł. plus na-

grodę z zysku, w 2012 5 tyś. zł. plus 

3,5 tyś. dodatkowej nagrody. 

W kadencji 2010-2014, po wcze-

śniejszych konsultacjach z człon-

kami związku, wyraziliśmy zgodę 

na włączenie do płacy zasadniczej 

dodatku z tytułu wysługi lat i Karty 

Hutnika. Za włączenie do płacy tych 

składników wynagrodzenia udało 

nam się wynegocjować dodatkową 

rekompensatę w postaci znacznej 

ogólnozakładowej podwyżki wyna-

grodzeń. Włączenie do płacy zasad-

niczej wysługi i Karty Hutnika spo-

wodowało również  duży wzrost 

dodatku szkodliwego i zmianowego 

oraz podstawy do naliczania nagród 

jubileuszowych i odpraw emery-

talno-rentowych. 

W tym miejscu należy jednak pod-

kreślić, że większość porozumień 

Zarząd Koksowni Przyjaźń podpi-

sywał  pod presją i przed  realną 

groźbą przeprowadzenia przez nasz 

związek   sporów zbiorowych i akcji 

strajkowych.  

Aktywnie uczestniczyliśmy  w ak-

cjach protestacyjnych, organizowa-

nych   przez Zarząd NSZZ 

,,Solidarność” Regionu Śląsko- Dą-

browskiego i Komisję Krajową.  

Braliśmy czynny udział w demon-

stracjach w Warszawie, Katowicach  

w obronie praw pracowniczych i  

Kodeksu Pracy,   >>>>>>>>  
 

Koksik  str. 4 

Poniżej przedstawiam Sprawozdanie z prac Komisji Między-
zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ ,,Solidarność” Kok-
sowni Przyjaźń  działalności naszego związku w ostatniej 
kadencji, które przedstawił w dniu 28 marca 2014 r. na WZD 
Przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” Zenon Fiuk 


