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 Aktualne  świadczenia przysługujące  wszystkim  członkom  MOZ   NSZZ ,,Solidarność”  Koksowni   
                         Przyjaźń Sp.  z o.o.   !!! 
 

Koksik str. 5 

Wykaz świadczeń  przysługujący  pracującym członkom 
NSZZ ,,Solidarność”  i ich rodzinom od dnia 1 maja 2007 
r., którzy wyrazili zgodę swoim podpisem na przystąpienie 
do  ubezpieczenia na Ŝycie „HESTIA RODZINA”:  
 
1) Zgon ubezpieczonego - członka związku          -  4320,0 zł. 
2) Zgon ubezpieczonego w następstwie 
     nieszczęśliwego wypadku          - 11520,00 zł 
3) Zgon ubezpieczonego w następstwie 
     wypadku w ruchu lądowym, powietrznym, 
     wodnym              -13320,00zł 
4) Zgon małŜonka      -950,00 zł 
5) Zgon dziecka     -475,00 zł 
6) Zgon rodzica      -209,00 zł 
7) Zgon teścia / teściowa    -209,00 zł  
8) Urodzenie się dziecka    -331,00 zł 
9) Leczenie szpitalne w skutek 
     nieszczęśliwego wypadku od 1 – 14 dni    -30,00 zł 
                  od 15 – 90 dni     -15,00zł 
10) Czasowa niezdolność do pracy dłuŜsza niŜ 30 dni 
(       świadczenie jednorazowe)   -200,00 zł 
11) Utrata zdolności do zatrudnienia 
      od 2 – 5 lat staŜu związkowego  -200,00 zł 
      powyŜej 5 lat staŜu związkowego  -400,00 zł 
12) Zapomogi losowe         -do 1000,00 zł 
13) Dofinansowanie do pełnych kosztów skierowania 
„Zielonych szkół” dla dzieci członków związku klas III szkół 
podstawowych       - 20% kosztów skierowania 
 
Wykaz świadczeń  przysługujący  pracującym członkom 
NSZZ ,,Solidarność”  i ich rodzinom od dnia 1 maja 2007 
r., którzy nie wyrazili zgody  na przystąpienie do  ubezpie-
czenia na Ŝycie „HESTIA RODZINA”:   
1) Zgon członka związku             -  800,00 zł 
2) Zgon małŜonka      -150,00 zł 
3) Zgon dziecka     -150,00 zł 
4) Zgon rodzica      -150,00 zł 
5) Zgon teścia / teściowa    -150,00 zł  
6) Urodzenie się dziecka    -150,00 zł 
7) Zapomogi losowe         -do 1000,00 zł 
8) Dofinansowanie do pełnych kosztów skierowania 
„Zielonych szkół” dla dzieci członków związku klas III szkół 
podstawowych       - 20% kosztów skierowania 
Wykaz świadczeń  przysługujący członkom NSZZ 
,,Solidarność” b ędących na świadczeniu 
przedemerytalnym, emeryturze, rencie rodzinnej lub 
rencie z tytułu niezdolności do pracy.   
1) Zgon członka związku             -  800,00 zł 
2) Zgon małŜonka      -150,00 zł 
3) Zgon dziecka     -150,00 zł 
4) Zgon rodzica      -150,00 zł 
5) Zgon teścia / teściowa    -150,00 zł  
     >>>>>>>>  

6) Urodzenie się dziecka     -150,00 zł 
7) Zapomogi losowe         -do  1000,00 zł 
8) Pobyt w szpitalu powyŜej 10 dni-  świadczenie 
jednorazowe w roku kalendarzowym   - 100,00zł 
9)Pobyt w sanatorium powyŜej10 dni świadcze-
nie jednorazowe w dwuletnim okresie kalenda-
rzowym                 - 100,00zł 
10) Dofinansowanie do pełnych kosztów skiero-
wania  „Zielonych szkół” dla dzieci członków 
związku klas III szkół podstawowych - 20% 
kosztów skierowania 
Wykaz świadczeń  przysługujących od 1 maja 
2007 r.  niepracującym członkom NSZZ 
,,Solidarność”  i  nie posiadających Ŝadnych 
dochodów zgodnie z uchwałą Komisji Krajo-
wej NR 647/99: 
1) Zgon członka związku  -  150,00 zł 
2) Zgon członka rodziny  -    50,00 zł 
3) Urodzenie się dziecka    -100,00 zł 
 Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związ-
kowej NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń 
Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej na posiedzeniu 
zwyczajnym    przedłuŜyła    od dnia 1 maja 2009 
r. na kolejny rok  umowę na  ubezpieczenie 
Ergo Hestia dla członków związku i ich rodzin . 
Przypominamy, Ŝe członków związku obowią-
zuje 6 –cio miesięczna karencja do wszystkich 
świadczeń związkowych.  
Karencja dotyczy  równieŜ świadczeń rzeczo-
wych realizowanych przez NSZZ ,,Solidarność’ 
z okazji Dnia Hutnika, Świąt BoŜego Narodze-
nia i Dnia Kobiet oraz paczek dla dzieci z okazji 
Świat BoŜego Narodzenia. 
Karencja nie dotyczy  nowo przyjętych pracow-
ników, którzy zdecydują się zapisać do NSZZ 
,,Solidarność” w okresie pierwszego miesiąca 
swojej pracy( 31 dni kalendarzowych ). 
Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związ-
kowej NSZZ” Solidarność” Koksowni Przyjaźń 
Sp. z o. o. informuje wszystkich członków NSZZ 
,,Solidarność”, Ŝe po upływie 3 miesięcy od na-
bycia uprawnień do świadczenia wypłacanego 
przez związek świadczenie nie jest realizowane.  
 
ZAPOMOGI  DLA  CZŁONKÓW NSZZ ,,S’’  
Informujemy równieŜ członków NSZZ 
,,Solidarność”, Ŝe w przypadkach losowych, po-
waŜnej choroby mogą oni wystąpić do związku  z 
wnioskiem o udzielenie zapomogi finansowej. ( 
max – 1000 zł raz w roku). 
Potrzebny wniosek  i szczegółowe informacje 
kaŜdy członek związku otrzyma w siedzibie 
NSZZ ,,Solidarność” budynek ,,PROMYK” po-
kój nr 9   tel. nr  51-13  lub 56-69 


