
 
  
 
 
 
 
 
  

17 grudnia o godz.15.00 przed gmachem Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się 
wielotysięczna manifestacja przedstawicieli wszyst-
kich związków zawodowych zrzeszonych w Między-
związkowym Komitecie Protestacyjno-Strajkowym, 
którzy w ten sposób chcieli wesprzeć działania związ-
ków zawodowych w obronie miejsc pracy w naszym 
regionie. W czasie manifestacji została  przekazana 
wojewodzie  petycja do premiera Donalda Tuska z 
żądaniem jak najszybszego rozpoczęcia rozmów w 
sprawie zgłoszonych postulatów MKPS.  

W dniu 7 listopada 2012 roku NSZZ ,,Solidarność” Koksowni 
Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej wystąpił do Zarządu 
Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. z pismem domagając się podję-
cia rozmów w sprawie polityki płacowej na 2013 rok. Na dzień 
dzisiejszy udało nam się uzyskać zapewnienie od Zarządu 
Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o., że Świadczenie Urlopowe dla 
naszych pracowników zostanie utrzymane na poziomie 2012 
roku tj. 6 tyś. zł. brutto. Rozmowy w sprawie pozostałych na-
szych postulatów płacowych prowadzone będą według usta-
lonych zasad i kryteriów przyjętych w całej grupie Jastrzęb-
skiej Spółki Węglowej S.A.   Równolegle prowadzone s ą 
równie ż  rozmowy na temat polityki płacowej na 2013 r. w 
naszych Spółkach ,,córkach”.                                          
                                                    Dąbrowa Górnicza 07.11.2012 r. 
                                        Prezes Zarz ądu 
                                        Pan Edward Szlęk 
Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ 
,,Solidarność” Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Gór-
niczej zwraca się do Pana Prezesa o  podjęcie rozmów doty-
czących ustalenia polityki płacowej na 2013 rok obejmującej:  

1. Zwiększenia odpisu na ZFŚS w 2013 r.( ZUZP Art. 46)  
2. Ustalenia terminu oraz wysokości podwyżek płac w 

2013 r 
3. Ustalenia wysokości dodatku z tytułu Dnia Hutnika ( 

ZUZP Art. 73) . 
4. Ustalenia wysokości tzw.  ,,Dodatku Wigilijnego” 

(ZUZP Art. 68). 
Informujemy, że  w razie braku pozytywnych decyzji dotyczą-
cych ustalenia  polityki płacowej , NSZZ ,,Solidarność”  użyje 
wszelkich możliwych prawnych środków  w celu wyegzekwo-
wania  realizacji powyższych żądań, do strajku włącznie.  
Podpisał , 
  Przewodniczący NSZZ ,,Solidarność”   
        Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o.  
                                             Zenon Fiuk 
 

    Jaka będzie polityka płacowa w  2013 roku w  Koksowni Przyjaźń i Spółkach   ??? 
 
 Świadczenie urlopowe TAK – pozostałe postulaty później !!      PIKIETA W KATOWICACH !! 

SPRZEDAĆ SWOJE UDZIAŁY, CZY ZAMIENIĆ NA AKCJE ?? 
CO POWINNI ZROBI Ć PRACOWNICY Z UDZIAŁAMI KOKSOWNI 
PRZYJAŹŃ ? SPRZEDAĆ UDZIAŁY, CZY ZAMIENI Ć JE NA AKCJE I 
PRZYSTĄPIĆ DO NOWEJ SPÓŁKI  KOKSOWNIA PRZYJA ŹŃ S.A. 
Coraz więcej pracowników głównie Spółek ,,córek” i emerytów, 
pyta, co ma zrobić ze swoimi udziałami Koksowni Przyjaźń Sp. z 
o.o. Co będzie bardziej korzystne: sprzedać udziały, czy zamienić 
je na akcje Koksowni Przyjaźń S.A.  
Próbowaliśmy, jako związek uzyskać odpowiedź na to pytanie. 
Niestety jednoznacznej odpowiedzi w tej sprawie, nikt nam nie 
udzielił, bo nikt dzisiaj nie wie, co będzie  za kilka lat. 
Rozsądek podpowiada, że udziały te należy dzisiaj sprzedać, bo 
akcje Koksowni Przyjaźń S.A. które byśmy dostali za udziały, nie 
będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.   
Jeżeli do dnia 20 grudnia 2012 roku nie odpowiemy na pismo ( 
ofertę przystąpienia)  przesłaną z Koksowni Przyjaźń, będzie to 
oznaczało, że zdecydowaliśmy się sprzedać swoje udziały. 
Pieniądze za udziały Koksownia będzie wypłacać zaraz po 
rejestracji nowej Spółki, co może nastąpić w styczniu 2013 r. 
Powiem tak, jeżeli komuś  to ułatwi podjęcie decyzji - to ja 
swoje udziały na pewno sprzedaję   Józef Filas. 
 
Koksik str.4 

Na manifestacji pod Urzędem Wojewódzkim nie 
mogło zabraknąć przedstawicieli Międzyzakłado-
wej Organizacji Związkowej NSZZ ,,S” Koksowni 
Przyjaźń Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej. 

SZANOWNI  PAŃSTWO !!  Dobiega końca 
kadencja przedstawiciela Załogi w Radzie Nadzorczej 
Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. W dniu 19.12.2012 r. 
odbędzie się ostatnie posiedzenie z moim udziałem, 
gdyż Koksownia Przyjaźń zmienia status i prawdopo-
dobnie od stycznia 2013 r. będzie Spółką Akcyjna. 
Dziękuję Wam za zaufanie. Miałem zaszczyt, być 
Waszym przedstawicielem w Radzie Nadzorczej od 
samego początku istnienia Spółki. 
W okresie tym, starałem się godnie Was reprezento-
wać. W tym czasie istotnie zmienił się wizerunek 
Koksowni Przyjaźń, dokonano dużych inwestycji na 
kwotę ponad 1 mld. zł. takich jak: Bateria nr 5 i 1, 
modernizacja węglopochodnych, nowy blok energe-
tyczny, budowa drugiego rozpoczęta.  
Do wykonania pozostaną nam jeszcze inwestycje 
związane z modernizacją pozostałych baterii, co po-
zwoli nam być, na długie lata dobrą, konkurencyjną i 
bezpieczną firmą dla pracowników. 
Na posiedzeniach Rady Nadzorczej informowałem 
każdorazowo Radę, o nastrojach społecznych  panują-
cych w Spółce  oraz o oczekiwaniach Załogi,  doty-
czących zarówno warunków pracy, jak i  w sprawach 
płacowych. 
Kończąc, życzę wszystkim zdrowych, pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia i  szczęśliwego Nowego 
Roku.  Pozdrawiam,  Zenon Fiuk 
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