
 

 

 

  

Dąbrowa Górnicza 25.03.2011 r. 

Prezes Zarządu Koksowni Przyjaźń Spółka z o.o. 
Pan Edward Szlęk 

Stanowisko Nr 1/2011  z dnia 25 marca 2011 roku XXXII Międzyza-

kładowego Zebrania Delegatów NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przy-

jaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. 

XXXII Międzyzakładowe Zebranie Delegatów NSZZ ,,Solidarność” 

Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej stając w obronie 

pracowników Spółek ,,Córek”, stanowczo domaga się zarówno od Za-

rządu Koksowni Przyjaźń Sp.  z o.o.  jak również od Zarządów Spółek 

zależnych i Zarządu Spółki ZUG Sp. z o.o. podjęcia działań, które dopro-

wadzą do uregulowania wypłaty nagrody świątecznej w wyżej wymienio-

nych  Spółkach. 

Uważamy, że bardzo dobre wyniki finansowe osiągane przez Koksownię  

Przyjaźń Sp. z o.o. w 2010 roku nie byłyby możliwe bez  udziału i wkładu 

oraz zaangażowania  pracowników  zatrudnionych w Spółkach 

,,Córkach”.  

NSZZ ,,Solidarność” przypomina po raz kolejny, że to właśnie Zarząd 

Koksowni Przyjaźń w 2000 roku gwarantował, że wydzieleni pracownicy 

Spółek ,,Córek” będą traktowani na równi z pracownikami Koksowni 

Przyjaźń, ponieważ jest to jedna grupa  kapitałowa. 

Ostrzegamy, że brak szybkich decyzji w sprawie wypłaty gratyfikacji 

finansowej pracownikom Spółek zależnych może doprowadzić do ostrych 

i niekontrolowanych protestów w Spółkach. 

NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. oczekuje zarówno od 

Zarządu Koksowni Przyjaźń Sp.  z o.o. jak i Zarządów Spółek ,,Córek” 

podjęcia szybkich decyzji, które uspokoiłyby napiętą atmosferę wśród 

pracowników Spółek ,,Córek”. 

W razie braku pozytywnych decyzji, przede wszystkim Zarządu  Kok-

sowni Przyjaźń, NSZZ ,,Solidarność” użyje wszelkich możliwych praw-

nych środków  w celu wyegzekwowania realizacji powyższego żądania.  
Podpisał,  

Przewodniczący NSZZ ,,Solidarność”  
         Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. 

Zenon Fiuk 

 
 

 

 
 

Koksik     str. 2 

   XXXII  ZEBRANIE   DELEGATÓW  NSZZ ,,Solidarność”  Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.    !! 

W dniu 25 marca 2011 r. odbyło się kolejne tj. XXXII  Zebranie Delegatów 

Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ ,,Solidarność” Koksowni 

Przyjaźń Sp. z o.o. Na zdjęciu Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ 

,,S”  Piotr Duda, Ks. Andrzej Stasiak i Zenon Fiuk . 

  Będzie nagroda Świąteczna w Spółkach  !!! 
Po zdecydowanym wystąpieniu naszego związku( 

stanowisko Zebrania Delegatów i groźba pikiety  

w czasie oficjalnego otwarcia baterii koksowni-

czej nr 1 ) Zarząd Koksowni Przyjaźń i Zarządy 

Spółek ,,córek” podjęły decyzję o wypłacie tzw. 

rekompensaty  dla pracowników Spółek ,,córek”  

w formie Nagrody Świątecznej.  

Nagroda świąteczna ze względu na ograniczone 

możliwości finansowe Spółek ,,córek” ,  zostanie 

wypłacona w dwóch ratach, jedna rata przed 

Świętami Wielkanocnymi, druga rata  w 

terminie późniejszym.      

Delegaci NSZZ  ,,S” na pierwszym planie Hubert 

Berlik, a głos zabiera Krzysztof Trzaska. 

Na pierwszym planie delegaci Utrzymania 

Ruchu, a głos zabiera Przewodniczący NSZZ ,,S” 

SPEDKOKS Sp. z o.o.  Mirosław Somionka. 

25.03.2011r. 

Przez dwie godz. Prezes Koksowni Przyjaźń Sp. z 

o.o. Pan Edward Szlęk odpowiadał na niełatwe 

pytania zadawane przez delegatów NSZZ ,,S”. 


