
  
 
 
 

 KARTKI  ŻYWNOŚCIOWEKARTKI  ŻYWNOŚCIOWEKARTKI  ŻYWNOŚCIOWEKARTKI  ŻYWNOŚCIOWE    !!!!!!!!    
W dniu 5 grudnia 2012 roku związki 
zawodowe podpisały porozumienie z 
Zarządem Koksowni Przyjaźń Sp. z 
o.o. w sprawie posiłków profilaktycz-
nych i regeneracyjnych dla pracowni-
ków Koksowni Przyjaźń Sp.  z o.o.  
Przypominam wszystkim pracow-
nikom, że Zarząd Koksowni Przyjaźń 
Sp. z o.o.  zasłaniając się wymogami 
prawnymi i ustawą o podatku docho-
dowym, zlecił przeprowadzenie i wy-
konanie na wszystkich stanowiskach 
pracy w Koksowni Przyjaźń nowych  
pomiarów wydatku energetycznego. 
Niestety wyniki tych nowych pomia-
rów, które trafiły do związków zawo-
dowych, okazały się bardzo nieko-
rzystne dla pracowników,  tylko na 
nielicznych stanowiskach pracy wy-
datek energetyczny był wyższy niż 
8375 kJ, a tylko wtedy ( zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profi-
laktycznych posiłków i napojów)  pra-
codawca ma obowiązek zapewnić 
pracownikom na tych stanowiskach 
nieodpłatnie posiłki profilaktyczne i 
napoje. 
NSZZ ,,Solidarność” oczywiście nie 
zgodził się z wynikami nowych pomia-
rów, wskazując błędy przy tworzeniu 
chronometraży i wyliczaniu wydatku. 
Ponadto nasz związek przedstawił 
Zarządowi Koksowni swoje wylicze-
nia wydatku z kilku stanowisk pracy, 
udowadniając, że pracownikom posiłki 
na tych stanowiskach się należą. W 
związku z powyższym NSZZ 
,,Solidarność” odrzucił  w całości 
projekt przedstawiony przez Zarząd 
Koksowni, domagając się utrzymania 
kartek dla wszystkich pracowników.   
Po kilkumiesięcznej batalii, strasząc 
protestami, udało nam się uzyskać 
kompromis i podpisać porozumienie  z 
Zarządem Koksowni Przyjaźń Sp. z 
o.o., które gwarantuje prawo do posił-
ków profilaktycznych i regeneracyj-
nych , wszystkim tym pracownikom, 
którzy do tej pory mieli kartki . Posiłki 
regeneracyjne, zgodnie z ustawą o 
podatku dochodowym muszą być 
jednak opodatkowane. Zgodnie z 
podpisanym porozumieniem, to 
pracodawca ma sfinansować pra-
cownikom podatek.  
 
Koksik    str.  2 

     ****AKTUALNOSCI **** AKTUALNOŚCI ***** AKTUALNOŚCI*****AKTUALNOŚCI**** 

Zdecydowana większość pracowników Koksowni Przyjaźń Sp. z o.o. w Dą-
browie Górniczej i Spółek ,,córek” powiedziała TAK w referendum strajko-
wym, które odbyło się w dniach 27-28 listopada 2012 roku.  
Strajk solidarnościowy za którym opowiedzieli się nasi pracownicy , nie jest 
wymierzony w naszych pracodawców. Strajk solidarnościowy ma być na-
szym sprzeciwem wobec coraz gorszej sytuacji społeczno-gospodarczej i 
materialnej pracowników na Śląsku i Zagłębiu i wobec antypracowniczej 
polityce Rządu Donalda Tuska. Rządząca koalicja PO-PSL od pięciu lat 
nie robi nic, by przeciwdziałać rosnącemu bezrobociu, spadkowi płac 
realnych, wzrostowi kosztów utrzymania, a zamiast tego przeforsowała 
bez konsultacji ze związkami zawodowymi wydłużenie wieku emerytal-
nego do 67 lat.  
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ ,,Solidarność” Piotr Duda na Zjeź-
dzie Krajowym Delegatów, który odbył się w dniach 22-23 listopada w Kiel-
cach, powiedział ,, niestety mimo podjętych prób, z tym Rządem rozma-
wiać się nie da, dlatego Solidarność musi podjąć twardą walkę o prawa 
pracownicze. To nie jest już bitwa, to jest wojna”. 
Tylko powszechny, społeczny sprzeciw może położyć kres antyspołecznej 
i antypracowniczej polityce rządu.  
Piotr Duda zaapelował do wszystkich członków związku o aktywny 
udział w akcjach protestacyjnych organizowanych przez Solidarność. 
       PONIŻEJ PRZEDSTAWIAM  WYNIKI   REFERENDUM. 
Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o. - w referendum wzięło udział  1045  - tj. 
61%  uprawnionych pracowników - z tego za strajkiem opowiedziało się 997 
–  tj. 95%  pracowników.  
Zakład Remontów Mechanicznych Sp. z o.o. - w referendum wzięło udział 
174 – tj. 63% uprawnionych pracowników - z tego za strajkiem opowiedziało 
się 161 –  tj. 81% pracowników. 
SPEDKOKS Sp. z o.o. - w referendum wzięło udział 108 – tj. 67,5% upraw-
nionych pracowników - z tego za strajkiem opowiedziało się 107 – tj. 99% 
pracowników. 
Baza Transportu Samochodowego Sp. z o.o. – w referendum wzięło udział 
69 – tj.77% uprawnionych pracowników - z tego za strajkiem opowiedziało 
się 67 – tj. 97% pracowników. 
 

 

PRACOWNICY KOKSOWNI PRZYJA ŹŃ  I SPÓŁEK  ,,CÓREK”  
ZDECYDOWANIE NA  TAK   W REFERENDUM STRAJKOWYM !! 


