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Szanowny Panie Premierze !
W  imieniu  Międzyzakładowej  Organizacji  Związkowej  NSZZ 
,,Solidarność”  Koksowni  Przyjaźń  Sp.  z  o.o.   w  Dąbrowie 
Górniczej,  jestem  zmuszony  poinformować  Pana  Premiera  o 
dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazła się nasza firma. W wyniku 
negatywnych tendencji występujących na rynku stali, koksu i węgla 
koksowego  nasza  Spółka  zmuszona  została  do  radykalnego 
ograniczenia  produkcji.  Jej  aktualny poziom wynosi  ok.160000 t 
miesięcznie,  co  jest  niezbędnym  minimum,  aby  zachować 
bezpieczeństwo  pracy  instalacji  gazowych,  chemicznych  i 
energetycznych.. Spadek produkcji stali oraz ograniczenie zakupu 
koksu  przez  huty  powoduje  poważne  zagrożenie  dla  dalszego 
funkcjonowania Koksowni Przyjaźń. Minione lata udowodniły, że 
nasza firma w normalnych warunkach rynkowych potrafi, nie tylko 
osiągać zadowalające wyniki,  ale  również rozsądnie inwestować. 
W ostatnich  trzech  latach  zainwestowaliśmy ponad  1  mld  zł  ze 
środków  własnych,  budując  nową  baterię  koksowniczą,  własną 
elektrownię  i  elektrociepłownię,  zmodernizowaliśmy  linię 
węglopochodną oraz oczyszczalnie ścieków.   
Niestety  dzisiaj,  mamy  do  czynienia  z  sytuacją  nie  cierpiącą 
zwłoki, wymagającą interwencji naszego Państwa.
 W  obawie  o  bezpieczeństwo  blisko  3  tysięcy  miejsc  pracy, 
związanych bezpośrednio z produkcją naszego zakładu, domagamy 
się  od  Rządu  Pana  Premiera  podjęcia  stanowczych  działań 
mających  na  celu  zorganizowanie  –  na  okres  przejściowy  – 
interwencyjnego  skupu  koksu,  co  umożliwiłoby  Koksowni 
podniesienie  poziomu  produkcji.  Długoterminowe  prognozy  dla 
rynku  stalowego  mówią  o  jego  wzroście,  niezależnie  od  jego 
dzisiejszych  trudności.  Dzięki  temu,  interwencyjny  skup  koksu 
mógłby nie tylko w sposób doraźny rozwiązać nabrzmiałą sytuację 
w  Koksowni,  ale  w  perspektywie,  mógłby  okazać  się  dobrą 
inwestycją  rządową.  Przypominamy,  że  koks  nie  traci  swych 
parametrów nawet podczas długiego przechowywania.
      Panie Premierze
Jeśli  nasza  propozycja  nie  znalazłaby  akceptacji,  domagamy  się 
rządowego poręczenia kredytowego dla Koksowni Przyjaźń, dzięki 
któremu nasza firma  będzie  w stanie  sama  sfinansować zapas  o 
wartości ok. 250 000 000 zł bez utraty płynności finansowej. Brak 
reakcji ze strony Rządu RP na nasze propozycje może spowodować 
upadek  jednej  z  najnowocześniejszych  Koksowni  w Polsce  oraz 
doprowadzić do niekontrolowanych niepokojów społecznych. 
Do wiadomości:  

1. Wicepremier Minister Gospodarki Pan  Waldemar Pawlak
2. Podsekretarz Stanu Pani Joanna Strzelec-Łobodzińska
3. Posłowie Regionu Śląsko-Dąbrowskiego 
4. Prezes  Jastrzębskiej Spółki Węglowej  S.A.  Pan  Jarosław 

Zagórowski
5. Prezes Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. Pan  Edward Szlęk
6. Przewodniczący Regionu Śląsko- Dąbrowskiego NSZZ 

,,Solidarność” Pan Piotr Duda

Koksik str. 2

NSZZ ,,Solidarność” – list  do Premiera i Posłów  !!!     Wieści z Rady Nadzorczej  !!!
Ostatnie  informacje z posiedzeń RN Kok-
sowni Przyjaźń Sp. z o.o. z trzech kwarta-
łów 2008 r. były bardzo optymistyczne, ale 
już  w  IV  kwartale  2008  r.  nastąpiło 
drastyczne ograniczenie sprzedaży koksu i 
spadek cen koksu. Taka sytuacja spowodo-
wała, że z wypracowanych 140 mln  zysku 
netto pozostało na koniec 2008 r. 41 mln.
Kolejne posiedzenia Rady Nadzorczej Kok-
sowni  Przyjaźń  odbyły  się  w  dniach  30 
stycznia i 2 marca 2009 r. Rada na posie-
dzeniach tych zajmowała się bieżącą sytu-
ację  ekonomiczno-finansową  Koksowni 
oraz  planem  Techniczno-Ekonomicznym 
Koksowni Przyjaźń na 2009 r.
Po szczegółowych analizach Rada Nadzor-
cza  zobowiązała  Zarząd  do  opracowania 
planu  techniczno-ekonomicznego,  który 
zakładałby  wysokość  produkcji  w 2009 r. 
na poziomie ok. 2 mil ton koksu, co wiąże 
się  z  odstąpieniem  od  wygaszenia  baterii 
koksowniczej nr 2 i zwiększaniu co miesiąc 
sprzedaży,  tak aby osiągnąć sprzedaż mie-
sięcznie , co najmniej na poziomie 150-160 
tyś. ton koksu.
Drugim elementem  planu techniczno-eko-
nomicznego na 2009 r. jest radykalne obni-
żenie kosztów stałych tj. obniżenie kosztów 
osobowych o ok. 30 mil. zł. ( barak premii 
motywacyjnej i premii kwartalnej) , ograni-
czenie remontów biedzących oraz spowol-
nienie  inwestycji  remontowanej  baterii 
koksowniczej nr 1 i nie uruchamianie jej w 
tym roku. 
W mojej ocenie, projekt planu techniczno-
ekonomicznego na 2009 r. w wersji przed-
stawionej  powyżej,  jest  optymistyczny  w 
dobie  tak  głębokiego  kryzysu  gospo-
darczego  i  należy  życzyć  sobie,  by  się 
powiódł, gdyż wiąże się to bezpośrednio z 
odstąpieniem od redukcji produkcji i co za 
tym  idzie  redukcji  zatrudnienia.  Przyjęcie 
Planu techniczno-ekonomicznego  powinno 
nastąpić  na  najbliższym  marcowym 
posiedzeniu  Rady  Nadzorczej  Koksowni 
Przyjaźń  Sp.  z  o.o.  Zainteresowanych 
innymi  informacjami  z  posiedzeń  rady, 
bardziej  szczegółowymi  zapraszam 
osobiście do siedziby NSZZ ,,Solidarność” 
budynek  PROMYK  pokój  nr  9  lub 
telefonicznie tel. 51-13. 
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