
ZARZ1\D
Poiudniowego Koncernu W~glowego S.A.
w Jaworznie

Swiadczenia uslug Zywienia zbiorowego dla pracownik6w Poludniowego
Koncemu W~glowego S.A. w zakresie wydania posilk6w profilaktycznych
a takZe wydania artyku16w spoZywczych do sporz::tdzeniaposilk6w przez
pracownikow we wlasnym zakresie - zgodnie z Rozporz::tdzeniemR M z
28.05.96 r.

W zwiqzku z coraz liczniejszymi skargami pracownik6w Porudniowego
Koncemu '<IV~glowego S.A. na wysokosc cen na artykuly spozywcze do sporz::tdzenia
posilkow profilaktycznych przez pracownikow we wlasnym zakresie, wnosimy do
Zarz::tdu 0 rozwazenie zmiany obecnych zasad realizacji kartek - bonow na posilki
pmfilaktyczne dla~pracownikow PKW S.A.
Ze swojej strony sugerujemy dwa rozwiq;mnia:
Pierwsze to zwi~kszenie ilosci kontrahent6w 0 mrmmum dwa, trzy punkty, w kt6rych
rowniez bylaby mozliwosc realizacji kartek - bon6w na posilki profilaktyczne.
Rozwi::tzaniedrugie to bon :lywnosciowy realizowany przez siec Sodexho, podobnie jak
w cz~sci kopam Kompanii W~glowej S.A.
Trzeba zaznaczyc, ze zarowno pierwsze jak i drugie rozwi¥anie nie musi eliminowac
dotychczasowego kontrahenta tj. CSK Not sp. z 0.0.

Wprowadzenie zdrowej konkurencji spowoduje z pewnosci::t poprawienie jakosci uslugi
oraz calkowicie mzwiq;le problem wysokosci cen, kt6ry ciqgnie si~ od wielu lat.
Oczekujemy od Zarz(ldu PKW S.A. rozwazenia powyzszego tematu i zwolania
spotkania z sygnatariuszami n/n pisma w celu wspolnego wypracowania wlasciwego
rozwi¥ania w mozliwie szybkim terminie.
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