
   
 

1.Informacje NSZZ ,,S” 
2. Referendum w sprawie strajku  
    solidarnościowego. 
3. Demonstracja w Katowicach 
4. Zapomogi inne niż losowe. 
5.Fundacja ,,Sport i Zdrowie” –  
   11-13 stycznia 2013 r. Puchar  
   Świata w Zakopanym.  
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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   
            2013 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 Dąbrowie Górniczej 

    

W tym wydaniu  

 31 ROCZNICA 

   SOLIDARNOŚĆ   PAMIĘTA 
W tym roku mija 31 rocznica 
wprowadzenia przez generała 
Jaruzelskiego stanu wojennego i 
pacyfikacji kopalni ,,Wujek” oraz 
42 rocznica wydarzeń grudnia 
1970 r. na wybrzeżu. 
 W dniu 16 grudnia 2012 roku dele-
gacja NSZZ ,,Solidarność” Kok-
sowni Przyjaźń Sp. z o.o. wraz z 
pocztem sztandarowym oddała   hołd 
pomordowanym górnikom z kopalni 
,,Wujek”. 

  W dniach 27-28 listopada 2012 
roku  NSZZ ,,Solidarność” Koksowni 
Przyjaźń Sp. z o.o.  i pozostałe związki 
zawodowe przeprowadziły w Kok-
sowni Przyjaźń Sp. z o.o. i w naszych 
Spółkach ,,córkach”  referendum w 
sprawie strajku solidarnościowego w 
naszym regionie. W wyniku referen-
dum zdecydowana większość naszych 
pracowników opowiedziała się za 
przeprowadzeniem strajku solidarno-
ściowego przeciwko coraz gorszej 
sytuacji społeczno-gospodarczej i ma-
terialnej pracowników i wobec anty-
pracowniczej polityce Rządu  Donalda 
Tuska. Więcej informacji dotyczącej 
referendum na str. 2   >>>>>> 
 

Zapomogi do końca roku  !!! 

Przypominamy wszystkim człon-
kom MOZ NSZZ ,,Solidarność” 
Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o., że 
do dnia 24 grudnia 2012 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 2012 roku.  
        Więcej na str. 5  >>>>>>> 

       95% za strajkiem !!!!       Świadczenia związkowe !! 

Od miesiąca listopada 2012 roku 
świadczenia wynikające z grupowego 
ubezpieczenia pracowniczego dla 
członków Międzyzakładowej Organi-
zacji Związkowej NSZZ ,,Solidarność” 
Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. ( kwota 
ubezpieczenia 5,15 zł.) realizowane są 
przez Jastrzębską Spółkę Ubezpiecze-
niową Sp. z o.o. Budynek PROMYK- 1 
piętro pok. Nr 107 tel. 59-33 W siedzi-
bie NSZZ ,,Solidarność” wypłacane są 
tylko tzw. zielone szkoły i odprawy 
emerytalno-rentowe obejmujące( zwrot 
12 miesięcznej składki członkowskiej) 
oraz zapomogi losowe i zapomogi inne 
niż losowe.   
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