
   

 
1.Informacje NSZZ ,,S” 

2. Referendum w sprawie UZ. 

3. Porozumienie płacowe. 

4.Zapomogi inne niż losowe . 

5.Fundacja ,,Sport i Zdrowie” 

 

Pismo Międzyzakładowej 
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   Cicha noc, święta noc ...  

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia  

życzenia świąteczne, wielu  

łask Bożych, ciepła i radości  

oraz pomyślności i spełnienia  

marzeń w nadchodzącym   

            2012 roku 

dla wszystkich pracowników 

      Koksowni Przyjaźń 

Sp. z  o.o.  i   Spółek ,,córek” 

     oraz  ich  Rodzin 

  składa   

        Międzyzakładowa  

Organizacja Związkowa  

     NSZZ  ,,Solidarność” 

Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. 

 
               
 

W tym wydaniu  

 30 ROCZNICA 

   SOLIDARNOŚĆ   PAMIĘTA 
W tym roku mija 30 rocznica 

wprowadzenia przez generała 

Jaruzelskiego stanu wojennego i 

pacyfikacji kopalni ,,Wujek” oraz 

41 rocznica wydarzeń grudnia 

1970 r. na wybrzeżu. 

 W dniu 16 grudnia 2011 roku dele-

gacja NSZZ ,,Solidarność” Kok-

sowni Przyjaźń Sp. z o.o. wraz z 

pocztem sztandarowym, tak jak co 

roku, pod kopalnią ,,Wujek”,  odda   

hołd pomordowanym górnikom. 

,,Chwała bohaterom z ,,Wujka” za 

to, że przezwyciężyli strach i stanęli 

do walki o wolną  Polskę.  

Wstyd- dla wszystkich rządów po 

1989 r., że do tej pory nie osądzono 

winnych zbrodni na Robotnikach.” 

 

 W REFERENDUM  93,5%  pracow-

ników Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.  

powiedziało pracodawcy - ręce precz od 

naszego urlopu zdrowotnego. 

W dniach 21 listopada – 5 grudnia 2011 

roku Zarząd  Koksowni Przyjaźń Sp. z 

o.o. przeprowadził wśród uprawnionych 

pracowników, referendum w sprawie 

propozycji wykupu urlopu zdrowotnego. 

Na pytanie: Czy jesteś za wykupem 

urlopu zdrowotnego za jednorazową 

rekompensatę pieniężną, wyliczoną 

indywidualnie dla każdego pracownika ?  

74 pracowników udzieliło odpowiedzi na 

TAK, co stanowi 6.3% głosów. Od-

powiedzi na NIE udzieliło 1.092 pra-

cowników, co stanowi 93,5%. ważnych 

oddanych głosów. 

 

 

Zapomogi do końca roku  !!! 

Przypominamy wszystkim człon-

kom MOZ NSZZ ,,Solidarność” 

Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o., że 

do dnia 23 grudnia 2011 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  

świadczeń rzeczowych. 

Przypominamy również, że po-

wyższe zapomogi będą wypłacane 

tylko i wyłącznie do końca grud-

nia 2011 roku.  

 

93,5% pracowników  -  NIE !!! 
 

 Porozumienie podpisane !! 

  WYKUPIENIE   WYSŁUGI 

          Z BONUSEM 50% 
W dniu 5 grudnia 2011 roku związki 

zawodowe działające w Koksowni 

Przyjaźń Sp. z o.o. podpisały Poro-

zumienie wewnętrzne  w sprawie 

zasad wykupienia dodatku za staż 

pracy, zmiany formy wyliczenia do-

datku zmianowego oraz zwiększenia  

odpisu na Zakładowy Fundusz 

Świadczeń Socjalnych w 2012 roku.  

Podjęcie decyzji w sprawie zmiany 

zasad wynagradzania pracowników 

Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. i Spółek 

,,córek” nie było dla nas łatwe . Treść 

porozumienia na str. 2  >>>>>>> 

 


