
   

 
1.Informacje NSZZ ,,S” 

2.Wybory w NSZZ ..Solidarność”   

    na kadencję 2014-2018 r. 

3. Polityka płacowa na 2014 r. ?? 

4. Zapomogi inne niż losowe. 

5. Nadzwyczajne Zebranie  

    Delegatów NSZZ ,,S”  

6.Fundacja ,,Sport i Zdrowie” –  

   17-19 stycznia 2013 r. Puchar  

   Świata w Zakopanym. 
 

Pismo Międzyzakładowej 

Organizacji 
Związkowej  

NSZZ                          
  

     Koksownia Przyjaźń      Grudzień  2013 r. 
    

20 
 

   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   

            2014 roku 

dla wszystkich pracowników 

      Koksowni Przyjaźń 

  i   Spółek ,,córek” 

     oraz  ich  Rodzin 

  składa   

        Międzyzakładowa  

Organizacja Związkowa  

     NSZZ  ,,Solidarność”   Koksowni Przyjaźń   

                       w Dąbrowie Górniczej 

 
               
 

W tym wydaniu  

 32 ROCZNICA 

   SOLIDARNOŚĆ   PAMIĘTA 
W tym roku mija 32 rocznica 

wprowadzenia przez generała 

Jaruzelskiego stanu wojennego i 

pacyfikacji kopalni ,,Wujek” oraz 

43 rocznica wydarzeń grudnia 

1970 r. na wybrzeżu. 

 W dniu 16 grudnia 2013 roku dele-

gacja NSZZ ,,Solidarność” Kok-

sowni Przyjaźń wraz z pocztem 

sztandarowym oddała   hołd pomor-

dowanym górnikom z kopalni 

,,Wujek”. 

 

Zaraz po podpisaniu porozumienia 

kończącego negocjacje płacowe na 

2013 roku tj. w dniu  8 listopada 2013 

roku  NSZZ ,,Solidarność” wystąpił 

do Prezesa Koksowni Przyjaźń S.A. 

Pana Edwarda Szlęka z pismem o  

podjęcie rozmów dotyczących ustale-

nia polityki płacowej na 2014 rok. 

Aktualnie prowadzone są rozmowy i 

negocjacje, które utrudnione są z po-

wodu trwających procedur łączenia 

Koksowni i tworzenia nowej Spółki 

JSW KOKS S.A. Chodzi głównie o to, 

że pracownicy Kombinatu Koksoche-

micznego Zabrze  mieli do tej pory, 

tylko podstawowy odpis na ZFŚS i 

minimalne dofinansowanie do 

,,wczasów pod gruszą”.  

Więcej  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 2013 roku 

można składać w siedzibie 

związku  budynek PROMYK 

wnioski o zapomogi inne niż lo-

sowe, które  wprowadzone zostały 

przez nasz związek zamiast reali-

zowanych do tej pory  świadczeń 

rzeczowych. 

Przypominamy również, że po-

wyższe zapomogi będą wypłacane 

tylko i wyłącznie do końca grud-

nia 2013 roku.  

        Więcej na str. 5  >>>>>>> 

 Polityka płacowa na 2014 r. 
 

  Zebranie Delegatów  NSZZ ,,S”  !!!! 

W dniu 25 października 2013 roku 

odbyło się Nadzwyczajne Zebranie 

Delegatów NSZZ ,,Solidarność” 

Koksowni Przyjaźń. Zebranie pod-

jęło dwie ważne uchwały:     

1. Pierwsza uchwała dotyczyła dosto-

sowania struktur NSZZ ,,Solidarność” 

w związku z decyzją właściciela o  

łączeniu Koksowni Przyjaźń i Kombi-

natu Koksochemicznego Zabrze w 

jedną Spółkę JSW KOKS S.A.   

2. Druga uchwała dotyczy przyjęcia w 

struktury Międzyzakładowej Organiza-

cji Związkowej NSZZ ,,Solidarność” 

Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Gór-

niczej  Organizację Związkową NSZZ 

,,Solidarność” PPUH REMKOKS, 
która do tej pory była osobną organizacją. 

 

 

16.12.2013 r. 

 


