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   Cicha noc, święta noc ... 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia , najserdeczniejsze 
Życzenia świąteczne, wielu 
łask Bożych, ciepła i radości 
oraz pomyślności w 
nadchodzącym 2010 roku
dla wszystkich pracowników
      Koksowni Przyjaźń
Sp. z  o.o.  i   Spółek ,,córek”
     oraz  ich  Rodzin

  składa 
Prezydium  i  Komisja 
Międzyzakładowej 
Organizacji Związkowej 
NSZZ  ,,Solidarność”
 oraz redaktor Koksika.

 

W tym wydaniu 

Od  miesiąca  listopada  2009  roku 
rozpoczęły  się  wybory  nowych 
władz  Międzyzakładowej  Organi-
zacji  Związkowej  NSZZ 
,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń 
Sp.  z o.o.  na kadencję  2010-2014. 
Międzyzakładowa  Komisja  Wy-
borcza NSZZ „Solidarność” Kok-
sowni  Przyjaźń  Sp.  z  o.o.  w  Dą-
browie Górniczej  w dniu 29 paź-
dziernika  2009r.  ustaliła  następu-
jące  terminy  zebrań  wyborczych 
mających na celu wyłonienie władz 
NSZZ ,,Solidarność”  tj.  Przewod-
niczących  Wydziałowych,  człon-
ków Komisji Wydziałowych  oraz 
delegatów  na  Międzyzakładowe 
Zebranie  Delegatów  NSZZ  „Soli-
darność” Koksowni Przyjaźń Sp. z 
o.o. w Dąbrowie Górniczej: 
     więcej  str. 3   >>>>>>

Międzyzakładowa  Organizacja  Związ-
kowa  NSZZ  „Solidarność”  Koksowni 
Przyjaźń Sp.  z o.  o.  w Dąbrowie Gór-
niczej,  informuje  wszystkich  członków 
związku o możliwości przystąpienia do 
programu  „GROSIK”.  Koszt  zakupu 
karty  ,,GROSIK”  pokrywa  NSZZ 
,,Solidarność”  Koksowni  Przyjaźń  . 
Każdy  kto  jest  naszym  członkiem 
związku  będzie  mógł  z  tej  oferty 
skorzystać. Oferta ta polega na zakupie 
karty  rabatowej,  która  będzie 
uprawniała posiadacza karty GROSIK 
do  rabatu  na  zakup  różnego  rodzaju 
towarów  i  usług.  Więcej  szczegółów 
oraz wykaz sklepów na naszej  str.   
    www.  Solidarnosc- przyjazn.pl

Świadczenia dla członków 
NSZZ ,,Solidarność” 
 Międzyzakładowa  Organizacja 
Związkowa  NSZZ  ,,Solidarność” 
Koksowni  Przyjaźń  z  okazji 
Świąt Bożego Narodzenia, oprócz 
szczerych  życzeń  świątecznych, 
zakupiła  również,  świadczenia 
rzeczowe dla członków  związku 
w postaci  garnków do gotowania 
na  parze  oraz  kalendarze  z  logo 
związku   a  dla  dzieci  członków 
naszego  związku  rocznik  1994  i 
młodszych paczki świąteczne .In-
formujemy,  że świadczenia  i 
paczki  są do odebrania u Prze-
wodniczących  na  Wydziałach  i 
w Spółkach ,,Córkach” od dnia 
16 grudnia 2009 roku. 
Eme  rytów  i  rencistów  zapra  -  
szamy po  świad  czenia rzeczowe   
do  siedziby  NSZZ  ,,S” 
budynek ,,Promyk”  pokój nr  9.

    Z kartą – GROSIK- taniej !!  Polityka płacowa na 2010 r.
W dniu 27 listopada 2009 roku od-
było się ostatnie spotkanie negocja-
cyjne związków zawodowych z Za-
rządem  Koksowni  Przyjaźń  Sp.  z 
o.o.  w sprawie polityki płacowej. 
Na spotkaniu tym podpisano porozu-
mienie,  dotyczące  zarówno   polityki 
płacowej  na  2010  rok,  jak  również 
bieżących  spraw  płacowych, 
obejmujących  wypłatę  w  2009  roku 
nagrody  świątecznej  tzw.  karpika  i 
rekompensaty za zysk z 2008 roku.
Treść i szczegóły podpisanych poro  -  
zumień płacowych zamieszczam na 
str. 2        >>>>>>>>>>>

Wybory w NSZZ ,,Solidarność” 
    na kadencję 2010-2014
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