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Międzyzakładowa  Organizacja  Związkowa  NSZZ  ,,Solidarność”  Koksowni 
Przyjaźń Sp.  z o.o. informuje pracowników, że w dniu 9 marca 2009 roku 
wystąpiła z pismem do Prezesa Zarządu Koksowni Przyjaźń Pana Edwarda  
Szlęka w sprawie  wypłaty nagrody z zysku za 2008 r. i  specjalnego dodatku z  
okazji Dnia Hutnika następującej treści:
Międzyzakładowa  Organizacja  Związkowa  NSZZ  „Solidarność”  Koksowni 
Przyjaźń Sp. z o. o. w Dąbrowie Górniczej działając na podstawie ustawy z dnia 
23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych ( Dz. U. Nr 55, poz.236 z 
późn. zm.) zgłasza żądanie zagwarantowania wypłacenia nagrody z zysku dla 
pracowników  Koksowni  Przyjaźń  Sp.  z  o.o.  za  2008  rok  zgodnie  z 
postanowieniami art. 68 par. 4 i 5  Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. 
Nasza Firma w 2008 roku osiągnęła dodatni wynik finansowy i uważamy, że 
mamy prawo domagać się nagrody z zysku, ponieważ obecne trudności finan-
sowe Koksowni Przyjaźń nie są wynikiem złej  pracy tej  Załogi,  a kryzysem 
gospodarczym na świecie i w Polsce. 
NSZZ ,,Solidarność” domaga się również szybkiego przystąpienia do rozmów 
w celu ustalenia wysokości dodatku z tytułu Dnia Hutnika w 2009 r. zgodnie z 
zapisami  ZUZP art. 73 .Informujemy, że w przypadku nie spełnienia powyż-
szych żądań w terminie do 18 marca 2009 r. zaistnieje spór zbiorowy.
W razie braku porozumienia dotyczącego przedstawionych postulatów NSZZ 
„Solidarność” Koksowni Przyjaźń podejmie działania  protestacyjne w formie 
oflagowania  zakładu,  pikiet,  prowadzenia  akcji  medialnej  itp.  włącznie  do 
ogłoszenia strajku.

      W tym wydaniu 

 Komisja Międzyzakładowej Organi-
zacji  Związkowej  NSZZ 
,,Solidarność”  Koksowni  Przyjaźń 
Sp.  z  o.o.  w  Dąbrowie  Górniczej 
informuje wszystkich delegatów , że 
XXIX Międzyzakładowe Sprawoz-
dawcze   Zebranie Delegatów NSZZ 
„Solidarność”  Koksowni  Przyjaźń 
Sp.  z  o.o.  odbędzie  się  w  dniu  27 
marca 2009 r. o godz. 800 w  sali kon-
ferencyjnej  obiekt 005. 
Materiały dla delegatów są do ode-
brania  w  siedzibie  NSZZ 
,,Solidarność”  budynek PROMYK 
pokój nr 9   od dnia 17 marca 2009 
roku.

  Sensacyjne doniesienia !!!
W dniu 10 marca 2009 roku Pre-
zes  Zarządu  Koksowni  Przyjaźń 
Sp.   z  o.o.  Pan  Edward  Szlęk 
zakomunikował  na  spotkaniu  z 
Radą  Pracowników Koksowni  o 
planach(  mam  nadzieję,  że  na 
planach  się skończy)  dalszej 
restrukturyzacji  Koksowni  Przy-
jaźń polegającej na wydzieleniu z 
jej struktur wydz. Oczyszczalni i 
Straży  Pożarnej  oraz  szukania 
inwestora  strategicznego  dla 
Spółki ZRM Sp.  z o.o. 
Panie Prezesie  NSZZ ,,S”  sta-
nowczo sprzeciwia się tym dzia-
łaniom,  ponieważ  jak  wiemy  z 
doświadczenia,  wydzielenie 
Spółek  ,,Córek”  nie  przyniosło 
żadnych  oszczędności  dla  Kok-
sowni,  a  wprost  przeciwnie  , 
utrzymywanie  Zarządów,  Rad 
Nadzorczych i osobnych struktur 
finansowych  w  tych  Spółkach 
spowodowało,  że  koszty  te  są 
jeszcze  większe  dla  Koksowni  i 
Pan  Panie  Prezesie,  jako  dobry 
menager dobrze o tym wie.

NSZZ  ,,Solidarność”  ŻĄDA  NAGRODY Z  ZYSKU ZA 2008 ROK  !!

 Delegaci NSZZ ,,Solidarność”

         List do Premiera !!!
Międzyzakładowa  Organizacja 
Związkowa  NSZZ  ,,Solidarność” 
Koksowni Przyjaźń  informuje pra-
cowników,  że  w  związku  z  bardzo 
trudną  sytuacją  w jakiej  znalazła  się 
nasza  firma  postanowiliśmy  w  dniu 
17 lutego 2009 r.  wystosować pismo 
w  tej  sprawie  do  Premiera  Donalda 
Tuska i Posłów naszego regionu.
Skutkiem wystosowanego listu, któ-
rego treść przytaczam na str. 2 jest 
interpelacja  w  tej  sprawie  złożona 
przez Posłów P i S, która jak wynika z 
uzyskanych informacji odbędzie się w 
najbliższych dniach w Sejmie.

   Żądania w LABOR- KOKSIE  !!!
Koksownia  Przyjaźń  w grudniu  2008  r. 
widząc  nasilający  się  kryzys  gospo-
darczy,  w  uzgodnieniu  ze  związkami 
zawodowymi,  postanowiła  dokonać  w 
samym końcu roku dodatkowego odpisu 
na  ZFŚS,  aby móc  wypłacić  w 2009 r. 
pracownikom  wyższe  świadczenie 
urlopowe  .  Podobne  odpisy  za  zgodą 
właściciela,  czyli  Koksowni  Przyjaźń  , 
dokonali  dla  swoich  pracowników 
Prezesi  Spółek  ,,Córek”  ,oprócz  Pana 
Wiesława  Sowińskiego Prezesa 
LABOR-  KOKSU.   Przewodniczący 
NSZZ  ,,Solidarność”  Labor-  Koksu 
Jerzy  Kieres  winą  za  taki  stan  rzeczy 
obarcza  Prezesa  Spółki  i  stanowczo 
domaga się od Prezesa pieniędzy, których 
nie przelał na konto socjalne w grudniu 
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