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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  2011 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”
Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.

 

W tym wydaniu 

 29 ROCZNICA
   SOLIDARNOŚĆ   PAMIĘTA
W tym roku  mija  29  rocznica 
wprowadzenia przez  reżim ko-
munistyczny na czele z genera-
łem  Jaruzelskim  stanu  wojen-
nego  i  pacyfikacji  kopalni 
,,Wujek” oraz 40 rocznica  wy-
darzeń grudnia 1970 r. na wy-
brzeżu.
 W dniu  16  grudnia  2010  roku, 
tradycyjnie jak co roku delegacja 
NSZZ  ,,Solidarność”  Koksowni 
Przyjaźń Sp. z o.o. wraz z pocz-
tem sztandarowym   oddała  hołd 
pomordowanym  górnikom z  ko-
palni ,,Wujek”.

 Informujemy  członków   NSZZ 
,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń, że 
podpisaliśmy   nową umowę ubezpie-
czeniową  z  ERGO  HESTIĄ  na  ko-
lejny rok. W związku z powyższym na 
stronie 4 i 5  naszej gazetki zamiesz-
czam wysokości  aktualnie  obowiązu-
jących świadczeń.  Na str. 4 zamiesz-
czam wykaz świadczeń związkowych ,  
natomiast na str. 5 wykaz świadczeń  
wynikających  z  grupowego  ubezpie-
czenia  na  życie  ERGO  HESTIA.  
Przypominamy,  że  w  dalszym  ciągu 
każdy  członek  NSZZ  ,,S,  który  
przystąpi  do  ubezpieczenia,  nie  ma 
karencji na świadczenia.

Zapomogi do końca roku  !!!
Przypominamy  wszystkim  człon-
kom  MOZ  NSZZ  ,,Solidarność” 
Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o., że 
do  dnia  23  grudnia  2010  roku 
można  składać  w  siedzibie 
związku  budynek PROMYK pok. 
Nr  9   wnioski  o  zapomogi  inne 
niż  losowe,  które   wprowadzone 
zostały  przez  nasz  związek  za-
miast  realizowanych  do  tej  pory 
suwenirów rzeczowych.
Przypominamy  również,  że  po  -  
wyższe zapomogi będą wypłacane 
tylko i wyłącznie do końca grud  -  
nia 2010 roku.

  AKTUALNE ŚWIADCZENIA !!  Polityka płacowa na 2011 r.
W dniu13 grudnia 2010 roku odbyło się  
ostatnie  spotkanie  negocjacyjne  związ-
ków zawodowych z Zarządem Koksowni  
Przyjaźń Sp.  z  o.o.   w sprawie polityki  
płacowej na 2011r. 
NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń 
Sp.  z  o.o.  po konsultacjach z członkami  
związku zdecydował się podpisać w dniu  
13.12.2010  r.  porozumienie  płacowe,  
które   nie  obejmuje  ogólnozakładowych 
podwyżek wynagrodzeń, jednak sprawia,  
że   w  innych  formach  wypłat,  trafi  do 
pracowników  znacznie więcej pieniędzy i  
szybciej niż byłoby to w formie podwyżek.
Treść i szczegóły podpisanego poro  -  
zumienia  płacowego  zamieszczam 
na str. 2        >>>>>>>>>>>
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