
  

 

 

 

NSZZ ,,Solidarność”  Koksowni Przyjaźń 
ma nadzieję, że uda się podpisać odpo-
wiednie porozumienie,  które zagwaran-
tuje , że JSW S.A. odkupi po ,,dobrej” ce-
nie udziały w Koksowni Przyjaźń, od tych 
naszych pracowników, których pozba-
wiono prawa zamiany udziałów na akcje 
JSW.  Oczekujemy, ze będzie to rekom-
pensata dla pracowników naszych Spółek 
,,córek” i emerytów, którzy zostali 
skrzywdzeni i o których zapomnieli ci co 
podejmowali  decyzję ( Minister Skarbu i 
Zarząd JSW S.A.) o prywatyzacji JSW S.A. 
Nie bez winy  jest też Zarząd Koksowni 
Przyjaźń. Poniżej pismo do JSW S.A.   

Dąbrowa Górnicza, 29 listopada 2011 r.  

Prezes Zarządu 
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. 
Pan Jarosław Zagórowski 
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa 
NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z 
o.o. w Dąbrowie Górniczej zwraca się do 
Pana Prezesa o podpisanie porozumienia, 
które zagwarantowałoby pracownikom Grupy 
Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. nie mających 
prawa do zamiany swoich udziałów na akcje  
Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. serii ,,C” , 
że powyższe udziały odkupi od nich JSW 
S.A. Przypominamy Panu Prezesowi, że nie-
stety Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 
JSW S.A. w dniu 12 maja 2011 roku podej-
mując uchwałę w sprawie emisji nowych akcji 
serii ,,C” podzieliło udziałowców Koksowni 
Przyjaźń na dwie kategorie, tych którzy mają 
prawo zamiany swoich udziałów na akcje 
JSW S.A. i tych, którzy takiego prawa nie 
mają. Prawa zamiany nie mają pracownicy 
wydzieleni ze struktur Koksowni Przyjaźń do 
Spółek ,,córek” i emeryci, którzy przeszli na 
emeryturę przed 6 lipca 2011 roku.  
NSZZ  ,,Solidarność” oczekuje od Pana Pre-
zesa podpisania stosownego porozumienia 
pomiędzy Zarządem JSW S.A. i związkami 
zawodowymi Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o., 
które zagwarantuje, że JSW S.A. odkupi od 
pracowników  ich udziały w Koksowni Przy-
jaźń , ponieważ nie mają oni prawa zamiany 
tych udziałów na akcje JSW S.A. serii ,,C”.  
Cena udziału zostałaby uzgodniona w drodze 
negocjacji ze stroną społeczną. 
Oczekujemy, że nasze wystąpienie uzyska 
pełną akceptację Zarządu Jastrzębskiej 
Spółki Węglowej, co uspokoi napiętą sytuację 
społeczną i pozytywnie przełoży się na na-
stroje społeczne wśród rozgoryczonych pra-
cowników naszych Spółek ,,córek” . 
 

 

 

NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w dniu 1 
grudnia 2011 roku po raz kolejny wystąpił z pismem do 
Zarządu Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w obronie pracowników  
naszej Spółki Pracowniczej  Zakład Usług Gospodarczych Sp. 
z o.o. Poniżej zamieszczam treść naszego pisma. 

 
Dyrektor Produkcji i Techniki 
Koksowni Przyjaźń Spółka z o.o. 
w Dąbrowie Górniczej 
Pan Bogusław Smółka 
Komisja Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ 
,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp.  z o.o. w Dąbrowie Górniczej 
po raz kolejny zwraca się do Zarządu Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. 
o zmianę decyzji i niewypowiadanie umowy na prowadzenie  
parkingu strzeżonego naszej Spółce pracowniczej ZUG Sp. z o.o.   
Informujemy Pana Prezesa, że w przypadku nie wycofania się 
Zarządu Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. z decyzji wypowiedzenia 
umowy na prowadzenie parkingu przez Spółkę Zakład Usług 
Gospodarczych, NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. 
na znak protestu , na własny koszt przestawi melaminę (to są 
miejsce pracy które pan gwarantował) ,  pod wejście do biurowca 
Zarządu Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.  
Przypominamy Szanownemu Zarządowi, że ,, wyrzucając” w 2000 
roku pracowników z Koksowni Przyjaźń do Spółki ZUG Sp. z o.o. 
Zarząd Koksowni Przyjaźń gwarantował  im bezpieczeństwo pracy 
i płacy. Powiem więcej miał to być przykład przyjaznej 
prywatyzacji. Panie Dyrektorze, to były Pana słowa wypowiedziane 
publicznie do  pełnych obaw o swoje miejsca pracy  pracowników 
ZUG Sp. z o.o.  
NSZZ ,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. postara się 
również medialnie  nagłośnić, jak Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. , 
będąc w grupie JSW S.A. która 6 lipca 2011 roku weszła na giełdę, 
traktuje swoich  pracowników. 
Informujemy również, że powyższe pismo trafi do prezesa JSW 
S.A. Pana Jarosława Zagórowskiego, który może okaże się  
bardziej wyczulony na krzywdę pracowniczą.  
                                                                                Podpisał, 

                                      Wiceprzewodniczący MOZ NSZZ ,,Solidarność”  

                                                   Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. 

                                                                 Józef Filas 
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NSZZ ,,S” w obronie pracowników ZUG  Sp. z o.o.  !!!   ODKUPCIE OD NAS UDZIAŁY !!!! 

SPEDKOKS Sp. z  o.o.   – w Spółce zgodnie z decyzją naszego 

właściciela, czyli JSW S.A. , trwają pracę nad utworzeniem na bazie 

SPEDKOKSU, dużej Spółki transportowej, która obsługiwać będzie 

transport kolejowy w całej Grupie Kapitałowej JSW S.A. NSZZ 

,,Solidarność” SPEDKOKSU , na bieżąco śledzi decyzje właścicielskie 

w tej sprawie, zwracając głównie uwagę na sprawy związane z bezpie-

czeństwem pracy i płacy swoich pracowników. W tej sprawie na zebra-

niu związkowym powołano, dodatkowo  specjalny Zespół, którego 

zadaniem jest monitorowanie spraw i decyzji związanych z 

restrukturyzacją Spółki. Ponadto w Spółkach SPEDKOKS Sp. z o.o. i 

Zakładzie Remontów Mechanicznych podpisano podobne 

porozumienia jak w Koksowni Przyjaźń,  dotyczące wykupienia od 

pracowników  wysługi. Udało nam się również utrzymać świadczenie 

urlopowe na 2012 rok na poziomie roku 2011. 

Koksik str.4 


