
  

 

 

 

    Zarząd Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. jedno-

stronnie  wypowiadając Spółce Zakład Usług 

Gospodarczy Sp. z o.o. umowę na prowadzenie 

parkingu strzeżonego, po raz kolejny, bez naj-

mniejszych skrupułów oszukał pracowników 

Spółki  Pracowniczej ZUG Sp. z o.o. pozbawiając 

ich kolejnych miejsc pracy.  Dla Zarządu Kok-

sowni Przyjaźń  nie ważne jest, że ich  decyzja   

spowoduje, że pracę stracą dwie, a może trzy 

pracownice, które w 2000 roku, przymusowo 

wydzielone zostały ze struktur Koksowni Przy-

jaźń w myśl Art. 23.1. do Spółek ,,córek”. 

Zakład Usług Gospodarczych Sp. z o.o. do 2006 

roku  był Spółką w której  100%   udziałów miała 

Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o.  Zarząd Koksowni 

Przyjaźń chcąc jednak zdjąć z siebie  odpowie-

dzialność i  problemy związane z  żywieniem i 

sprzątaniem ,    pod hasłem ,, przyjaznej prywa-

tyzacji”   namówił pracowników ZUG do utwo-

rzenia Spółki pracowniczej i ,,wcisnął” im swoje 

udziały, po cenie prawie dwa racy większej niż 

warte są one obecnie.  

Zarząd Koksowni Przyjaźń aby przekonać do 

takiej prywatyzacji pracowników Spółki ZUG , 

którzy obawiali się o swoje miejsca pracy ( dzi-

siaj wiemy, że obawy te były w pełni uzasad-

nione) , na oficjalnych spotkaniach z Załogą 

pięknie  obiecywał i gwarantował  im  bezpie-

czeństwo zatrudnienia i wyłączność na świadcze-

nie usług w Koksowni Przyjaźń.  

NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń pyta 

dzisiaj  Zarząd Koksowni Przyjaźń, Pana Prezesa 

Edwarda Szlęka, co warte są ich gwarancje i za-

pewnienia. Jak można przedkładać i robić biznes 

za wszelką cenę, po trupach, zapominając, że 

przecież tam pracują ludzie, którym kiedyś obie-

caliście bezpieczeństwo pracy.  

Czy parę złotych, które zaoszczędzicie wypowia-

dając umowę ZUG na prowadzenie parkingu 

strzeżonego uratuje Koksownię Przyjaźń Sp.  z 

o.o. przed kryzysem? 

NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń pyta 

również  Prezesa Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. 

dlaczego z jednej strony zabiera się prace naszym 

Spółkom  , a z drugiej strony bez przetargu 

wpuszcza się na rynek Koksowni Przyjaźń   Spółki 

JSW ( spółkę informatyczną i Centralne 

Laboratorium Pomiarowo Badawcze).  

 

 

 

         Dąbrowa Górnicza 06.09.2011 r  

Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach 
ul. Graniczna 29  40-017 Katowice 

 
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa 
NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. 
42-523 Dabrowa Górnicza  
ul. Koksownicza 1   

tel.  32 75 750 35              Skarga 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ ,,Solidarność” 

Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej składa skargę na 

pracodawcę – Firmę Centralne Laboratorium Pomiarowo- Badawcze Sp. 

z o.o. ul. Rybnicka 6 , 44-335 Jastrzębie Zdrój. 

W firmie tej  Pani Prezes Wiesława Budziszewska nie przestrzega prawa 

pracy, łamie ustawę o związkach zawodowych, utrudnia działanie 

naszego związku.  

Poniżej podajemy przykłady łamania prawa pracy przez wyżej 

wymienioną Spółkę: 

- łamanie ustawy o związkach zawodowych Art. 26 – nieprzekazywanie 

danych o średnich płacach pracowników Spółki w rozbiciu na grupy 

zawodowe ( pismo L.dz.192/2011 z dnia 3.08.2011 r.). 

-  nieprzestrzeganie Kodeksu Pracy Art. 23.1 – po przejęciu pracowników 

Spółki ,,LABOR-KOKS” Sp. z o.o.   wraz z majątkiem przez CLPB Sp. z 

o.o., Pani Prezes bez konsultacji ze związkami zawodowymi ( 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1996 r. w sprawie 

profilaktycznych posiłków i napojów par. 5)   zabrała posiłki 

profilaktyczne pracownikom, mimo, że zgodnie z prawem przez rok 

solidarnie nowy i poprzedni  pracodawca  powinien realizować wszystkie 

zobowiązania w stosunku do przejmowanych pracowników, nie tylko te 

wynikające z umowy o pracę, ale i te dodatkowe.  

Nadmieniamy również, że Pani Prezes zleciła przeprowadzenie badań 

wydatku energetycznego swoim własnym  służbom, które zrobiły te 

badania nierzetelnie, w chronometrażu pomijając wiele czynności i prac 

wykonywanych w czasie dnia roboczego przez pracowników. 

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ ,,Solidarność”  

Koksowni Przyjaźń Sp.  z o.o.  w Dąbrowie Górniczej oczekuje  od 

Okręgowej Inspekcji Pracy w Katowicach szybkiej i skutecznej 

interwencji w powyższej sprawie.  
    Z poważaniem, 

                                                       Przewodniczący MOZ NSZZ ,,Solidarność”  

                                                                  Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. 

 

                                                                            Zenon Fiuk 

Do wiadomości: 
1.Prezes CLPB   Sp. z o.o. -  Pani Wiesława   Budziszewska 

2.Przewodniczący NSZZ ,,S” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego-    Dominik Kolorz  

 

      *** SPÓŁKI ***  SPÓŁKI ***  SPÓŁKI***  SPÓŁKI*** SPÓLKI*** SPÓŁKI*** 

 
                     SKARGA DO PIP  - NA CLPB                  ZUG  Sp. z o.o. 

SPEDKOKS Sp. z  o.o.  -  w ostatnim czasie coraz głośnie j w JSW S.A. mówi się o kolejnej naszej Spółce ,,córce”  

tj. SPEDKOKSIE. Z informacji do jakich udało nam się dotrzeć wynika, że nasz właściciel tj. JSW S.A. opracował plany z 

których wynika, że będzie tworzył  na bazie SPEDKOKSU dużą Spółkę kolejową, która  będzie obsługiwać całą grupę 

JSW S.A., czyli miałaby wozić i węgiel i koks. NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń i Komisja NSZZ ,,Solidarność” 

SPEDKOKSU Sp. z o.o. nie ma prawnych możliwości i ingerencji, czy  zablokowania decyzji właścicielskich JSW S.A. , 

jednak będzie domagać się gwarancji pracy i płacy dla pracowników restrukturyzowanej Spółki SPEDKOKS.  
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