
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 2017 roku dla   wszystkich 

pracowników Koksowni Przyjaźń   i   Spółek ,,córek” 

oraz  ich  Rodzin składa Międzyzakładowa 

Organizacja Związkowa NSZZ  ,,Solidarność”   Koksowni 

Przyjaźń  w Dąbrowie Górniczej 

 
               
 

 

 

Koksik  str. 4 

1. Informacje NSZZ ,,S” 

2. ZUG co dalej ? 

3. Zapomogi inne niż losowe.  

4. Polityka płacowa na 2017 
5. Podpisano porozumienia ws. 

Gwarancji Socjalnych i ZUZP 

 

Pismo Międzyzakładowej 
Organizacji 

Związkowej  

NSZZ                          

  

     Koksownia Przyjaźń      Grudzień  2016 r. 
    

W tym 

wydaniu  

 35 ROCZNICA 

   SOLIDARNOŚĆ   PAMIĘTA 
W tym roku mija 35 rocznica 

wprowadzenia przez generała 

Jaruzelskiego stanu wojennego i 

pacyfikacji kopalni ,,Wujek” oraz 46 

rocznica wydarzeń grudnia 1970 r. 

na wybrzeżu. 

 W dniu 16 grudnia 2016 roku dele-

gacja NSZZ ,,Solidarność” Kok-

sowni Przyjaźń wraz z pocztem 

sztandarowym odda   hołd pomor-

dowanym górnikom z kopalni 

,,Wujek”. 

 

Zapomogi do końca roku  !!! 

Przypominamy wszystkim człon-

kom MOZ NSZZ ,,Solidarność” 

Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie 

Górniczej, że do dnia 23 grudnia 

2016 roku można składać w 

siedzibie związku  budynek 

PROMYK wnioski o zapomogi 

inne niż losowe, które  

wprowadzone zostały przez nasz 

związek zamiast realizowanych do 

tej pory  świadczeń rzeczowych. 

 

Przypominamy również, że po-

wyższe zapomogi będą wypłacane 

tylko i wyłącznie do końca grud-

nia 2016 roku.  

        Więcej na str. 5  >>>>>>> 

Polityka płacowa na 2017 

W związku z trudną sytuacją finansową spółki trwające obecnie 

negocjacje dotyczące wypłaty dodatku wigilijnego tzw. „Karpika” dobiegły 

końca. Negocjacje były trudne bo  i czasy też nie najłatwiejsze.  

W dniu  12.12.2016 uzgodniono porozumienie i ustalono: 

 wypłatę 1000zł dodatku do 20.12.2016, 

 w związku z trudną sytuacją finansową przesunięto wypłatę nagrody 

produkcyjnej za IV kw. 2016 na 10 marzec 2017. 

 Zarząd zadeklarował zwiększenie odpisu na ZFŚS o 3 000 zł. 

Na początek roku 2017 zaplanowany jest cykl spotkań dotyczących 

polityki płacowej na przyszły  rok przy założeniu że nie będzie zmniejszenia 

środków (utrzymanie nagrody kwartalnej w wysokości 4x1000zł).  

Chcemy zaznaczyć że nie pozwolimy na dalsze obniżanie wynagrodzeń 

pracowników wiedząc że od kilku lat nie było podwyżek które miały być 

rekompensowane tzw. „gruszą”. Wiemy wszyscy że z roku na rok kwota jest 

coraz niższa a koszty życia coraz wyższe. 

W przypadku niepomyślnego rozstrzygnięcia rozmów z Zarządem 

jesteśmy gotowi rozpocząć spór zbiorowy a przy poparciu Załogi również akcję 

strajkową. 

 

16.12.2016 r. 



 

Święta Bożego Narodzenia oraz Sylwester są 

okresami radości, okazją do rodzinnych spotkań,  

chwilą odpoczynku i zapomnienia od trudności 

dnia codziennego. Jednak kończący się rok należy 

jakoś podsumować i wyznaczyć jakieś cele na rok 

następny.  

Początek tego roku był podobny do lat ubiegłych, 

tradycyjne kłopoty ze sprzedażą koksu, brak 

pieniędzy na bieżącą działalność i trudne 

negocjacje mające na celu utrzymanie płac 

przynajmniej na poziomie roku ubiegłego. Do 

takiego scenariusza pracownicy JSW KOKS S.A. 

zdążyli się już przyzwyczaić. Dodatkowo 

nastąpiły jeszcze trudne i gorączkowe rozmowy w 

sprawie uzgodnienia nowego Zakładowego 

Układu Zbiorowego Pracy dla połączonych spółek 

KK Zabrze i Koksowni Przyjaźń. Wpracowanie 

wspólnego ZUZPu nie ułatwiały rozbieżne 

interesy poszczególnych załóg i brak środków na 

realizację zapisów mających na celu 

zrównoważenie płacy i świadczeń dla całej załogi 

JSW KOKS S.A. 

Ktoś musiał się mocno nagłowić aby wydać 

decyzję o połączeniu dwóch przedsiębiorstw a nie 

pomyślał o wprowadzeniu jednolitego układu 

zbiorowego. Na pierwszym spotkaniu Związków 

zawodowych z Zabrza i Dąbrowy Górniczej 

związkowcy Zabrzańscy krytykowali Układ 

Zbiorowy Przyjaźni że jest archaiczny, a takie 

składniki Układu jak posiłki profilaktyczne, urlopy 

zdrowotne oni już dawno wprowadzili do stawek 

zasadniczych. Nasuwa się tylko jedne pytanie jak 

to jest że płace pracowników fizycznych w KK 

Zabrze są niższe niż place w Koksowni Przyjaźń 

pomimo że w koksowni tej nadal funkcjonują 

posiłki profilaktyczne, urlopy zdrowotne oraz inne 

korzystne zapisy dla całej załogi z Dąbrowy 

Górniczej. 

NSZZ "Solidarność" Koksowni Przyjaźń zawsze 

dbała oto aby jak najwięcej świadczeń trafiło do 

ciężko pracującej  załogi. Podczas rozmów i 

rokowań wielokrotnie podkreślamy że cała spółka 

JSW KOKS S.A. powinna mieć wspólny ZUZP a 

znalezienie funduszy na realizację tego celu leży w 

gestii pracodawcy a my będziemy dbali aby ten 

proces nie odbywał się kosztem załogi Koksowni 

Przyjaźń. Treść pisma dwóch przewodniczących 

Zabrzańskich Związków Zawodowych z dnia 22 

listopada 2016 r. do Prezesa JSW Tomasza 

Gawlika w którym piszą że reprezentując 

wszystkie związki zawodowe działające w JSW 

KOKS S.A. oraz całą załogę pozwoliły sobie na 

zaproponowanie włączenia do płacy zasadniczej 

dodatku szkodliwego w Koksowni Przyjaźń.  

W tym samym piśmie Ci Państwo proponują aby 

przed przyznaniem posiłków profilaktycznych dla 

KK Zabrze zweryfikowano stanowiska na których 

przysługują posiłki profilaktyczne w Koksowni 

Przyjaźń. Ponadto w tym piśmie Przewodnicząca 

Solidarność 80 K.K. Zabrze oraz Przewodniczący 

SNZZ K.K. Zabrze proponują :cytat " 

zmodyfikowanie taryfikatora w którym można 

zastosować widełki od najniższych stawek do 

najwyższych, aby wszyscy pracownicy znaleźli się 

w taryfikatorze, aby nie trzeba było regulować 

indywidualnie płac". Czyje interesy chcecie w tym 

piśmie zabezpieczyć i czy to jest reprezentowanie 

tych pracowników którzy tyle czasu czekają na 

regulacje płacowe? Żałuję tylko że tym pismem 

jego autorzy nie pochwalili się załodze z 

Koksowni Przyjaźń a nawet kolegom z innych 

związków. 

Po zmianie Zarządu JSW KOKS S.A. odbył 

się szereg spotkań Prezesa Janusza Adamczyka z 

załogami poszczególnych koksowni oraz 

spotkanie z  załogą TR na Koksowni Przyjaźń na 

prośbę Przewodniczącego Rady Pracowników i 

Przewodniczącego NSSZ "Solidarność" na tym 

wydziale. Nowy Prezes widząc że nie ma środków 

na wprowadzenie jednolitego ZUZP dla JSW 

KOKS S.A. zaproponował dokonanie czasowego 

rozdzielenia zakładu na dwie dywizje Zabrzańską 

oraz Dąbrowską działających pod wspólnym 

Zarządem. Manewr ten pozwoli na 

funkcjonowanie obu zakładów na swoich 

Układach Zbiorowych. 

Rada Nadzorcza JSW KOKS S.A. zatwierdziła ten 

projekt a Zarząd zaproponował podpisanie 

porozumienia wraz z dwoma załącznikami które 

regulują terminy i sposób wdrażania jednolitego 

prawa pracy do 20 lipca 2021 roku. 

Niestety porozumienie zaakceptowały 

jedynie Związki Zawodowe Koksowni Przyjaźń. 

Po podpisaniu porozumienia rozpoczęliśmy prace 

nad stworzeniem Pakietu Gwarancji Socjalnych 

dla pracowników JSW KOKS S.A. nie objętych 

Pakietem Gwarancji Socjalnych dla Pracowników 

Koksik str. 2 

Polityka i zmiany w JSW KOSK S.A. w 2016 



KK Zabrze z dnia 18.05.2011 r. Stosowny Pakiet 

podpisano dnia 29 listopada 2016r. Wszystkie te 

działania Zarządu pozwalały by przypuszczać że 

może w końcu skończy się to fatum które wisi nad 

naszą firmą. Niestety kolejny raz zderzamy się z 

prawami wolnego rynku który prowadzi do 

gwałtownego wzrostu cen węgla przy 

minimalnych wzrostach cen koksu co generuje 

ujemny wynik na działalności firmy i skutkuje 

wdrożeniem działań oszczędnościowych. W tych 

warunkach przychodzi nam rozpoczynać 

negocjacje o wysokości dodatku wigilijnego tzw. 

"Karpika" , ustalenie wysokości dodatkowego 

odpisu na fundusz socjalny oraz ustalenie polityki 

płacowej na rok 2017. 

Na pierwszym spotkaniu Prezes 

zaproponował wypłatę dodatku wigilijnego w 

wysokości 500zł brutto, 1500zł dodatkowego  

odpisu na fundusz socjalny oraz wypłatę premii 

kwartalnej późniejszym terminie. Związki 

Zawodowe nie zaakceptowały tych propozycji, a 

następne spotkanie wyznaczono na dzień 

12.12.2016. Jesteśmy zdeterminowani aby 2017 

roku podjąć walkę oto żeby przynajmniej utrzymać 

nasze płace i świadczenia na poziomie roku 

ubiegłego mając świadomość że płace załogi nie 

wzrastają od lat a koszt utrzymania naszych rodzin 

rośnie bez względu na cenę koksu i węgla. Są 

granice których przekraczać nie należy i w sprawie 

utrzymania naszych płac, przywilejów i w obronie 

naszych pracowników będziemy twardo trwać.  

W następnym wydaniu Koksika postaramy 

się przybliżyć postęp prac nad rewizją systemu 

emerytur pomostowych, co z pewnością 

zainteresuje pracowników których poprzednia 

ekipa pozbawiła szansy na godny i zasłużony 

odpoczynek po latach pracy na koksowni. 

Na zakończenie pragnę podkreślić jedną 

zasadę że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje, mam 

nadzieję na współpracę wszystkich związków 

zawodowych i solidarność w dążeniu do  poprawy 

bytu pracowników których reprezentujemy a nie 

bić pianę żeby tylko zaistnieć i być widocznym. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Koksik str. 3 

ZUG CO  DALEJ ? 

CAŁA PRAWDA O SPÓŁCE ZUG SP. Z O.O.  !!!!!!!! 
SĄD PIERWSZEJ I DRUGIEJ INSTANCJI POTWIERDZIŁ, ŻE PAN ROŻYŃSKI I PANI KUKIEŁA 

NIE BYLI PO 25 CZERWCA 2015 ROKU ZARZADEM ZUG SP.Z O.O. –A TYM SAMYM OSZUKALI 

WSZYSTKICH. TO WYŁĄCZNIE  TE OSOBY ODPOWIADAJĄ ZA BARDZO TRUDNĄ SYTUACJĘ 

W KTÓREJ OBECNIE ZNALAZŁA SIĘ SPÓŁKA ZUG SP. ZO.O. 
W dniu 28 września 2016 roku Sąd drugiej instancji w Katowicach ostatecznie, jednoznacznie 

potwierdził, to o czym mówił i pisał związek zawodowy Solidarność, że Pan Romuald Rożyński i Pani Dorota 

Kukieła nie byli od dnia 25 czerwca 2015 roku, czyli po zakończeniu 3 letniej kadencji, Zarządem ZUG Sp. z o.o.  

Wykorzystując wszystkie możliwe kruczki prawne i doradztwo prawne, oczywiście za pieniądze Spółki, 

wszelkimi sposobami chcieli, jak najdłużej trzymać się ciepłych i bardzo dobrze  opłacanych posadek, mimo 

tego, że większość udziałowców nie widziało, tych Państwa w Zarządzie ZUG Sp. z o.o. na kolejną kadencję. 

Tym to sposobem, mimo, że kadencja Pana Rożyńskiego i Pani Kukiełowej skończyła się 25 czerwca 2015 roku, 

oni nadal brali wynagrodzenia, przysługujące Zarządowi, jeszcze prawie 1,5 roku – nieźle sobie to 

wykombinowali !!!. 

To, że  Spółka ZUG Sp. z o.o. i jej pracownicy znaleźli się dzisiaj w tak trudnej sytuacji i, że praktycznie Spółka 

z końcem roku 2016 przestanie funkcjonować, Pracownicy Spółki (piszę to z całą odpowiedzialnością) 

zawdzięczają  Panu Rożyńskiemu i Pani Kukiełowej, którzy w momencie, kiedy nie zostali wybrani na kolejną 

kadencję, aby bronić swoich wynagrodzeń, ogłosili się ,,SAMOZWAŃCZYM ZARZADEM”, mimo braku 

akceptacji oraz protestów Załogi i większości udziałowców. 

Sytuacja opisana wyżej spowodowała, że Zarząd JSW KOKS S.A. nie zdecydował się na podpisanie ze Spółką 

ZUG Sp. z o.o. umów na żywienie i sprzątanie na 2017 rok, jednocześnie analizując możliwość ogłoszenia na te 

usługi przetargów zewnętrznych, co oznaczałoby w praktyce dla pracowników Spółki, perspektywę pracy u 

prywaciarza za minimalne wynagrodzenie, albo zwolnienia.   Dopiero po interwencji ,,.Solidarności” udało się 

przekonać Zarząd JSW KOKS S.A. , aby powyższe umowy przekazać do Spółki córki tj. BTS Sp. z o.o., a 

w zamian za to,  Spółka przejmie pracowników ZUG Sp. z o.o. na dotychczasowych warunkach pracy i 

płacy. 

 NSZZ ,,Solidarność” cieszy się z takiego rozwiązania, ponieważ wreszcie Ci zwykli, normalni pracownicy, 

w większości przecież  są to kobiety pracujące w bardzo ciężkich warunkach, będą mogli spokojnie i godnie 

pracować i wykonywać swoje obowiązki. 

 

    

 



  

Koksik str. 4 

29 listopada związki zawodowe i zarząd JSW KOKS podpisały pakiet gwarancji socjalnych 

dla pracowników spółki. Pracodawca zobowiązał się w tym dokumencie, że do 20 lipca 2021 roku w 

firmie nie będzie zwolnień, a w przypadku złamania tego zobowiązania pracownikom będą 

przysługiwały 15-miesięczne odprawy. 

Dotychczas w spółce obwiązywał podobny pakiet, ale obejmował on tylko tę część pracowników 

Kombinatu Koksochemicznego w Zabrzu, którzy zostali zatrudnieni w tym zakładzie przed 20 lipca 

2011roku. Teraz gwarancje zatrudnienia obejmują całą załogę spółki JSW KOKS – i pozostałych  

pracowników zabrzańskiego kombinatu, pracowników Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej. 

Podpisanie  pakietu gwarancji socjalnych dla pracowników JSW Koks to efekt trwających blisko dwa 

lata negocjacji pomiędzy zarządem spółki a związkami zawodowymi. O ustanowienie takich gwarancji 

strona społeczna zwróciła się do nowego pracodawcy w 2014 roku, tuż po połączeniu Koksowni 

Przyjaźń z Kombinatem Koksochemicznym w Zabrzu i utworzeniu spółki JSW KOKS.  W zabrzańskim 

zakładzie pakiet gwarancji socjalnych obowiązywał już od 2011 roku, ale obejmował tylko pracowników 

zatrudnionych w dniu jego zawarcia. Natomiast w dąbrowskiej koksowni taka umowa nigdy nie 

funkcjonowała. W praktyce wyglądało to więc tak, że w tej samej spółce jedni pracownicy mieli ochronę 

przed ewentualnymi zwolnieniami, a drudzy byli jej pozbawieni. Dążyliśmy do tego, aby gwarancjami 

socjalnymi objąć całą załogę. Rozmowy trwały długo i były bardzo trudne, ale w końcu udało nam się 

wypracować kompromisowe rozwiązania – mówi Zenon Fiuk, przewodniczący Solidarności w JSW 

Koks. W podpisanym 29 listopada dokumencie zarząd spółki JSW KOKS zobowiązał się m.in., że 20 

lipca 2021 roku nie będzie wypowiadał umów o pracę, ani przeprowadzał zwolnień grupowych i 

indywidualnych z przyczyn nie leżących po stronie pracowników. – W przypadku złamania przez zarząd 

tego zobowiązania pracownikowi będzie się należeć odprawa w wysokości 15-krotnej pensji, liczonej 

jak ekwiwalent za urlop – podkreśla przewodniczący. W dokumencie pracodawca zastrzegł sobie prawo 

do wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika i w przypadku osób, które 

nabędą uprawnienia emerytalne. Może też zmienić warunki pracy i płacy w przypadku wprowadzenia 

nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Załoga spółki JSW KOKS liczy ponad 2400 

pracowników. 1600 zatrudnionych jest w Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej, a ok. 800 osób 

pracuje w Kombinacie Koksochemicznym w Zabrzu. 

 

 

 

23 listopada Związki Zawodowe i Zarząd JSW Koks podpisały porozumienie w którym 

zobowiązały się solidarnie że w okresie przejściowym będą dążyły do uzgodnienia Zakładowego Układu 

Zbiorowego Pracy dla wszystkich pracowników  JSW KOKS S.A.  

Strony porozumienia zaznaczyły również że w okresie przejściowym do czasu uzgodnienia 

nowego wspólnego ZUZPu, ale nie dłużej niż do 20 lipca 2021roku będą stosowane jako źródła prawa 

pracy zapisy : 

z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy  dla Pracowników JSW KOKS S.A. oddz. Przyjaźń z 

dnia 16 marzec 2005 rok 

z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy  dla Pracowników JSW KOKS S.A. oddz. KKZ z dnia 

07 lipiec  2007 rok 

z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy  dla Pracowników JSW KOKS S.A. dla pozostałych 

pracowników „Centrala JSW KOKS S.A.” 

Związki  Zawodowe razem z Zarządem uzgodniły również preliminarz prac nad nowy ZUZP dla 

całego JSW KOKS S.A. oraz zobowiązały się do jak najszybszego uchwalenia ZUZP dla Pracowników 

Centrali JSW KOKS S.A. 
 

 

Podpisanie Pakietu Gwarancji Socjalnych  

Podpisane porozumienia w sprawie ZUZP 



 

 

 
 

  

 

 

 

 

4. Wnioski o zapomogę można składać od dnia 

20 października 2016 roku do dnia 23 

grudnia 2016 roku. 

5. Wypłata zapomogi rozpocznie się od dnia 1 

grudnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 

roku. 

6. Średni dochód brutto na osobę z trzech 

ostatnich miesięcy( członka związku i 

współmałżonka),  członek związku wylicza i 

wpisuje osobiście bez konieczności 

przynoszenia zaświadczenia z zakładu pracy, 

pod odpowiedzialnością karną za 

prawdziwość w/w oświadczenia. 

7. Powyższy Regulamin  został przyjęty przez 

Komisję OP NSZZ ,,Solidarność” Koksowni 

Przyjaźń  w dniu 16 września 2016 roku. 

8. Decyzję o przyznaniu zapomogi podejmuje 

Prezydium Komisji OP  NSZZ 

,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń. 

 

Sześciomiesięczny staż związkowy !!! 

Jednym z warunków otrzymania zapomogi 

jest sześciomiesięczny staż związkowy. 

Nie dotyczy to tylko tych członków związku, 

którzy przyjęli się do pracy w Koksowni 

Przyjaźń   i Spółkach ,,córkach” i zapisali się 

do NSZZ ,,Solidarność” w okresie pierwszego 

miesiąca swojej pracy.  

W tym przypadku staż związkowy może być 

krótszy !! 
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WYPŁATA ZAPOMÓG W SIEDZIBIE ZWIĄZKU BUDYNEK ,,PROMYK”      

      zapraszamy  wszystkich  członków  związku !!! 

Uchwała Nr 43/2016 

Komisja Organizacji Podzakładowej NSZZ ,,Solidarność” 

Koksowni Przyjaźń  w Dąbrowie Górniczej na posiedzeniu 

zwyczajnym w dniu  16 września  2015 r. działając zgodnie 

z Ustawą o podatku dochodowym Art. 21 § 9a oraz 

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom członków naszego 

związku postanawia wprowadzić zapomogi dla członków 

NSZZ ,,Solidarność”  inne niż losowe w kwocie od 160 do 

390 zł. z okazji godnego spędzenia Świąt Bożego Narodzenia 

i Nowego Roku. Uchwała obowiązuje wyłącznie w 2016 

roku. Decyzję o przyznaniu zapomogi podejmuje Prezydium 

Komisji OP  NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń. 

Załącznikiem uchwały Nr 43/2016 z dnia 19 sierpnia 2016  

roku jest Regulamin wypłaty zapomogi w celu ,, Godnego 

spędzenia Świat Bożego Narodzenia i Nowego Roku” 

REGULAMIN 

wypłaty zapomogi członkom OP NSZZ ,,Solidarność” 

Koksowni Przyjaźń z tytułu 

,,GODNEGO SPĘDZENIE ŚWIĄT BOŻEGO 

NARODZENIA I NOWEGO ROKU” 

1. Każdy członek Organizacji Podzakładowej NSZZ 

,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń  w Dąbrowie 

Górniczej  może ubiegać się o zapomogę inną niż 

losową, celem godnego spędzenia Świat Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku. 

2. Warunkiem otrzymania zapomogi jest 

sześciomiesięczny staż związkowy, nie zaleganie z 

opłatami składek związkowych oraz złożenie wniosku 

o zapomogę 

3. Wysokość zapomogi reguluje tabele: 

 

  Przypominamy o zapomogach   dla członków  NSZZ ,,S”  – wypłata  od 1  do 31  grudnia 2016  roku  !! 

Koksik str.  5  

    

                   TABELA DLA CZŁONKÓW ZWIĄZKU- MĘŻCZYŹNI 
Średni dochód brutto na osobę 
w rodzinie ( dziecko nie 

pracujące do 25 lat) z trzech 

ostatnich miesięcy. 

Wysokość zapomogi uzależniona jest od wieku i ilości dzieci.       

od do dzieci  2000 r. i starsze    dzieci rocznik 2001 i młodsze 
 .   1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci 

  3.000 zł. 160 zł. 210 zł. 260 zł. 310 zł. 

3001 zł. 3.500 zł. 155 zł. 205 zł. 255 zł. 305 zł. 

powyżej 3500 zł   150 zł. 200 zł. 250 zł. 300 zł. 

 

TABELA DLA CZŁONKIŃ ZWIAZKU-  KOBIETY 
Średni dochód brutto na osobę 
w rodzinie ( dziecko nie 

pracujące do 25 lat) z trzech 

ostatnich miesięcy. 

Wysokość zapomogi uzależniona jest od wieku i ilości 

dzieci.. 

       

od do dzieci  2000 r. i starsze    dzieci rocznik 2001 i młodsze 

 .  1 dziecko 2 dzieci 3 dzieci 

 3.000 zł. 240 zł. 290 zł. 340 zł. 390 zł. 

3001 zł. 3.500 zł. 235 zł. 285 zł. 335 zł. 385 zł. 

powyżej 3500 zł  230 zł. 280 zł. 330 zł. 380 zł. 

 



 

  

35 obchody wprowadzenia stanu wojennego 

W  dniu 13.12.2016 poczet sztandarowy 

NSZZ „Solidarność” Koksownie JSW KOKS S.A. 

wziął udział w Zabrzu Zaborze w uroczystościach 

rozpoczynających regionalne obchody 35. 

rocznicy wprowadzenia stanu wojennego. 

W uroczystościach obok opozycjonistów 

internowanych i represjonowanych w stanie 

wojennym uczestniczyli m.in. przewodniczący 

NSZZ Solidarność Piotr Duda, wojewoda śląski 

Jarosław Wieczorek, samorządowcy oraz 

delegacje i poczty sztandarowe Solidarności z 

zakładów pracy z Górnego Śląska i Zagłębia 

Dąbrowskiego. Pod krzyżem upamiętniających 

internowanych, uczestnicy obchodów złożyli 

kwiaty i zapalili znicze.  

 Dominik Kolorz, przewodniczący 

śląsko-dąbrowskiej Solidarności podkreślił 

podczas uroczystości potrzebę ciągłego 

przypominania prawdy o wydarzeniach sprzed 35 

lat. - Dzisiaj słyszymy opowieści, że stan wojenny 

był „kulturalny”,  że na kopalni Wujek były jakieś 

tam „zamieszki”. Jeśli tej prawdy nie będziemy 

uczyć, za kilka lat będą opowiadać, że wy tutaj w 

ośrodku internowania w Zabrzu Zaborzu byliście 

w sanatorium, że mieliście długie, dobrze płatne 

urlopy – mówił szef śląsko-dąbrowskiej „S”.   

Przewodniczący przekazał uczestnikom 

uroczystości informację, że 13 grudnia w wyniku 

wniosku NSZZ Solidarność rozpoczęła się 

procedura pozbawienia stopni generalskich 

autorów stanu wojennego Wojciecha 

Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka. Dominik 

Kolorz odniósł się również do tzw. ustawy 

dezubekizacyjnej. - To zwyczajna sprawiedliwość, 

że wasi oprawcy, którzy przez lata dostawali 

wielokrotnie wyższe emerytury od was wreszcie 

zobaczą, jak żyje się za zwyczajną emeryturę w 

Polsce – podkreślił. 

Obóz internowania w Zabrzu Zaborzu 

mieszczący się nieopodal kościoła pw. św Jadwigi 

był największym tego typu ośrodkiem 

odosobnienia na Śląsku. Przez rok istnienia obozu 

przewinęło się przez niego kilkaset osób. Byli to 

głównie działacze opozycji ze Śląska i Zagłębia 

Dąbrowskiego, a także z dawnego woj. 

częstochowskiego. Od sześciu lat regionalne 

obchody wprowadzenia stanu wojennego 

organizują wspólnie śląsko-dąbrowska 

Solidarność, Stowarzyszenie Represjonowanych w 

Stanie Wojennym Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 

oraz władze samorządowe  miasta Zabrza. Koksik str. 6 



 

  

Andrzejki 2016 

Tradycyjnie jak co roku Fundacja Sport i Zdrowie działająca przy NSZZ „Solidarność” zorganizowała 

wyjazd Andrzejkowy do Poronina połączony z pobytem na uzdrowiskowych wodach termalnych w 

Szaflarach. Jak zawsze poziom organizacji i atrakcji był na najwyższym poziomie, a zabawa Andrzejkowa 

nie miała końca i trwała do rana. 

 



 

 

 

       

 

 

 

  
 

 

 

 

  

       

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** Fundacja ,,Sport i Zdrowie”     ***     informacje  i  ogłoszenia *** 
 

*** Fundacja ,,Sport i Zdrowie”     ***     informacje  i  ogłoszenia *** 
          Zapraszamy członków NSZZ ,,Solidarność”  do korzystania z basenów i  kręgielni  !!! 
 

    Park Wodny „JURA” w Łazach    

Fundacja „Sport i Zdrowie”  przy  NSZZ  „Solidarność”  

Koksowni  Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej informuje  

członków związku, że od miesiąca czerwca 2013 roku 

posiada bilety wstępu  do Parku Wodnego „JURA” w Łazach.  

Koszt biletu po dofinansowaniu wynosi 7 zł. Za 1,5h. 

Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 700 - 2200 

                              sobota – niedziela   1000- 2200  

Posiadamy również bilety na kręgle do NEMO: 
- 22 złotych  –   godzina  toru ( może grać do 8 osób 

jednocześnie). 

Posiadamy również dla zainteresowanych 

członków związku zaproszenia na 

jednorazowe wejście do siłowni GYM el 

TORO w Sosnowcu – członkowi związku 

przysługuje jedno zaproszenie 

 

 

 Dąbrowa G. - ,,NEMO” 

Fundacja „Sport i Zdrowie” przy NSZZ „Solidar-

ność” Koksowni Przyjaźń  w Dąbrowie Górniczej 

informuje członków związku , że posiada bilety 

wstępu do  Parku Wodnego „NEMO” w Dąbrowie 

Górniczej.  

- Koszt jednego  biletu po dofinansowaniu   

     wynosi 11 złotych za 1,5h.  

-  Członkowi związku przysługują miesięcznie   

     dwa bilety.  

-  Bilety ważne są tylko w dni robocze w  

    godzinach ogólno dostępnych. 

Fundacja w każdym miesiącu rozprowadza po 300 

biletów. 

    

     Wyjazd na   Puchar Świata  w  skokach narciarskich 20-22 stycznia 2017 rok. 

PUCHAR  ŚWIATA 

ZAKOPANE  20-22 stycznia 2017 rok 
Informujemy wszystkich członków NSZZ ,,Solidarność” Kok-

sowni Przyjaźń i Spółek ,,córek” , że Fundacja ,,Sport i Zdrowie”  

organizuje w dniach 20-22 stycznia 2017 r. wycieczkę do Zakopa-

nego na Puchar Świata w skokach narciarskich.  

( planujemy wyjazd jednym autokarem ok. 50 uczestników ) 

Organizatorzy nie zapewniają wejściówek na skoki. 

 

Zapisy na wycieczkę prowadzone  będą od dnia 9 stycznia 2017 

roku od godz. 6
00

 w budynku PROMYK  

Wyjazd – 20 stycznia 2016 r. rano z Dąbrowy Górniczej – i z 

Olkusza.   Więcej informacji telefonicznie  51-13 , 58-63 

Powrót po zakończeniu Pucharu Świata w godzinach 

wieczornych  
Informujemy również zainteresowanych, że w przypadku dużego 

zainteresowania wyjazdem, pierwszeństwo w zapisach będą mieli 

ci członkowie NSZZ ,,Solidarność” , którzy nie brali jeszcze 

udziału w wycieczkach organizowanych przez Fundację  oraz ci 

co brali udział akcjach protestacyjnych organizowanych przez 

związek. 

 

 


