
  
 
 
 

 

           Dąbrowa Górnicza 18.06.2009  
Prezes Zarządu Koksowni Przyjaźń Spółka z o.o. 
Pan Edward Szlęk 
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ ,,Solidarność” Kok-
sowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej,  Ŝąda natychmiasto-
wego wstrzymania przez Zarząd Koksowni Przyjaźń Sp.  z o.o. prac 
mających na celu sprzedaŜ większościowych udziałów Koksowni 
Przyjaźń w Spółce Zakład Remontów Mechanicznych Sp.  z o.o.  Uwa-
Ŝamy, Ŝe  decyzje prywatyzacyjne  dotyczące Spółki ZRM Sp. z o.o.  
nie mogą być podejmowane przed ostatecznymi rozstrzygnięciami do-
tyczącymi utworzenia na bazie JSW S.A. grupy węglowo –koksowej, a 
tym bardziej w tak niesprzyjających warunkach gospodarczych spowo-
dowanych kryzysem gospodarczym. 
Po raz kolejny przypominamy równieŜ Panu Prezesowi, Ŝe jeszcze nie-
dawno Spółka ZRM Sp. z o.o. dla Koksowni była Spółką strategiczną i 
nawet w długoletniej strategii dla całej grupy zatwierdzonej zarówno 
przez Radę Nadzorcza Koksowni jak równieŜ właściciela tj. JSW ,  nie 
planowano i nie zakładano sprzedaŜy większościowych udziałów ZRM 
Sp. z o.o. .   
Informujemy Pana Prezesa, Ŝe Komisja Międzyzakładowa NSZZ 
,,Solidarność” w dniu 18 czerwca 2009 r. w związku z otrzymaną od-
powiedzią tj. pismo D/DN/074/506/09, jednocześnie realizując Stano-
wisko nr 1 Zebrania Delegatów NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przy-
jaźń z dnia 27 marca 2009 r.  podjeła decyzję, Ŝe od dnia 26 czerwca 
2009 r.    wprowadzone zostanie w Koksowni Przyjaźń i Spółce ZRM 
Sp. z o.o.  pogotowie strajkowe. 
Ponadto informujemy Pana Prezesa, Ŝe Międzyzakładowa Organizacja 
Związkowa NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w ra-
mach protestu  zorganizuje w dniu 19 czerwca 2009 r. pikietę przed 
budynkiem dyrekcyjnym w czasie posiedzenia Rady Nadzorczej Kok-
sowni Przyjaźń, jako wyraz sprzeciwu jednostronnym działaniom Za-
rządu Koksowni Przyjaźń upatrującym w sprzedaŜy udziałów ZRM Sp.  
z o.o.  uzdrowienia trudnej sytuacji Koksowni Przyjaźń. 
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Informujemy, Ŝe  w razie nie spełnienia naszego 
postulatu dotyczącego odstąpienia od sprzedaŜy 
przez Koksownię   większościowych udziałów 
ZRM Sp. z o.o.  , MOZ NSZZ ,,Solidarność” 
Koksowni Przyjaźń  uŜyje wszelkich moŜliwych 
prawnych środków  w celu wyegzekwowania  
powyŜszego Ŝądania, do strajku włącznie.                       
                                                      Podpisał, 
                       Przewodniczący NSZZ ,,Solidarność” 
                                       Zenon Fiuk 
Do wiadomości:   
1.Pan Jarosław Zagórowski-  Prezes JSW S.A.  
2.Pan Henryk Kolender - Przewodniczący Rady   
    Nadzorczej ZRM Sp. z o.o. 
3.Pan Andrzej Mucha- Prezes ZRM Sp. z o.o. 
 Zgodnie ze złoŜoną podczas pikiety deklamacją 
Prezesa Koksowni Przyjaźń Pana Edwarda 
Szlęka, w dniu 22 czerwca 2009 r. odbyło się 
spotkanie w sprawie Spółki ZRM . Na spotkaniu 
tym, NSZZ ,,Solidarność” stanowczo potwierdził 
swoje stanowisko, Ŝe nie zgadza się na sprzedaŜ 
udziałów Koksowni w Spółce Zakład Remontów 
Mechanicznych. Przewodniczący NSZZ 
,,Solidarność”  ZRM Sp.  z o.o. Marian Jędryka 
oświadczył, Ŝe wyjście z rynku pracy Koksowni 
Przyjaźń, dla spółki oznaczałby upadłość, a dla 
pracowników, którzy przepracowali po 20,30 lat 
utratę miejsc pracy. Przykładem jest Huta 
Katowice, gdzie odejście kilku spółek 
remontowych od ,,Matki” doprowadziło do ich 
upadłości. 
Ostatecznie, po długich rozmowach udało się 
przekonać Zarząd Koksowni, który ostatecznie 
wycofał się z koncepcji sprzedaŜy większościo-
wych udziałów w ZRM. 
Spółka będzie musiała jednak, w związku z 
kryzysem gospodarczym i złą sytuacją finan-
sową Koksowni, dostosować się do limitu kosz-
tów remontowych, jakie będzie w stanie po-
nieść Koksownia Przyjaźń. 
 

                              ZUG Sp.  z   ZUG Sp.  z   ZUG Sp.  z   ZUG Sp.  z     o.o.o.o.o.o.o.o.    
W kwietniowym Koksiku przedstawiłem pisemne 
wystawienie  Przewodniczącej Komisji  NSZZ 
,,Solidarność”  Zakładu Usług Gospodarczych 
Jadwigi Nowak, które skierowane było do Pre-
zesa  Spółki Pana Jerzego Prusaczyka, z postula-
tami oszczędnościowymi, które według solidar-
ności powinny być zrealizowane w ZUG, w tak 
trudnym czasie kryzysu gospodarczego. 
Po niełatwych rozmowach ( miedzy innymi na 
burzliwym zebraniu związkowym), dwa waŜne 
postulaty związku zostały  zrealizowane: 
- dzisiaj w Spółce funkcjonuje juŜ jednoosobowy   
   Zarząd ( Załoga, a zarazem udziałowcy    
    wybrali jednoosobowy Zarząd ZUG w osobie     
    Jerzego Prusaczyka).  
- Prezes zrezygnował równieŜ z samochodu  
      słuŜbowego, wypowiadając umowę BTS. 
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            ZAKŁAD REMONTÓW MECHANICZNYCH  Sp. z  o.o. 

Pracownicy ZRM Sp. z o.o. i ich koledzy z Koksowni Przyjaźń i 
innych Spółek ,,córek” podczas pikiety przed budynkiem Dyrekcji 
Koksowni Przyjaźń w obronie Spółki ZRM Sp. z o.o. 


