Protokot z rokowah sporu zbiorowego mi^dzy Konfederacjq Kolejowych
Zwiqzkow Zawodowych, Sekcjq Krajowq Kolejarzy NSZZ Solidarnosc,
Federacjq Zwiqzkow Zawodowych Pracownikow PKP i innymi zwiqzkami
zawodowymi a spotkami PKP CARGO S.A. (wraz ze spotkami zaleznymi), PKP
Polskie Linie Kolejowe, SKM wTrojmiescie, Warszawska Kolej Dojazdowa,
reprezentowanymi przez Prezesa Zwiqzku Pracodawcow Kolejowych z dnia
6grudnia 2012 roku

Obecni: zgodnie z zat^czona, list$
Miejsce: Warszawa, Grojecka 17, PKP CARGO
1. Otwieraja^c spotkanie w imieniu Zwiqzku Pracodawcow Kolejowych (dalej ZPK) Prezes
Krzysztof Mamihski powitat zebranych, przedstawit uczestnikow spotkania oraz przedstawit
informacje^ na temat dotychczasowego przebiegu dialogu spotecznego oraz przedmiotu
spotkania. Dokonano sprawdzenia umocowania stron to jest ZPK do dziatania w imieniu
pracodawcow oraz organizacji zwi^zkowych.
2.

Stwierdzono, iz w wielu spotkach kolejowych prowadzone byty rozmowy w formule dialogu
spotecznego w oparciu o przepisy dialogu. W kilku podmiotach po zakohczeniu dialogu
spotecznego ogolnokrajowe centrale wysta^pity z zqdaniami w trybie ustawy o rozwi^zywaniu
sporow zbiorowych. Strony wspolnie ustality, iz jesli zaistniejq nowe spory to zostanq one
dota^czone do sporu zbiorowego

na koiejnym terminie, po przekazaniu stosowanych

petnomocnictw do ZPK. Zwia^zki zawodowe b^da, spory zbiorowe prowadzity wspolnie. Strona
zwi^zkowa przyjmuje do wiadomosci udzielone petnomocnictwa dla ZPK oraz osobiscie
Prezesa Krzysztofa Maminskiego do prowadzenia rokowah w ramach sporu.
Stanowisko strony spolecznej
3. Za^danie strony spotecznej - Zwia^zki zawodowe z^daj^ utrzymania w zakresie podmiotowym i
przedmiotowym swiadczeh przejazdowych na rok 2013 i !ata nast^pne, a w przypadku ich
ograniczenia, ustalenia od 1 stycznia 2013 roku dla pracownikow spotek obj^tych sporem
rekompensaty wyptacanej co miesi^c w wysokosci 720 ztotych brutto dla kazdego
zatrudnionego. Argumentacja - umotywowanie - strona spoteczna podtrzymuje swoje
Stanowisko z dialogu spotecznego. Z^danie dotyczy zakresu swiadczeh opisanych w
porozumieniu z dnia 21 wrzesnia 2009 roku oraz ich obowiqzywania na obszarze sieci PKP z
2009 roku.
4.

Ulgi przejazdowe realizowane 53 obecnie przez rozne spotki tak z grupy PKP, jak tez spoza
grupy PKP rowniez na obszarze obejmuja.cym obszar gdzie dziataj^ inni przewoznicy.
Z^daniem strony spotecznej jest rowniez utrzymanie obszaru terytorialnego obowia^zywania
ulg. Podmiotowy zakres opisany porozumieniem z 2009 ale takze zachowane co do obszaru
obowia^zywania (Sl^sk, Wielkopolska) wg stanu z 2009 roku.

5.

W 2009 na obszarze kolei znajdowali si^ okresleni przewoznicy, a jesli w wyniku przeksztatceri
powstali nowi przewoznicy to postulat dotyczy tez nowych przewoznikow. DIatego roszczenie
dotyczy obszaru terytorialnego. Kra^g uprawnionych powinien bye jak w porozumieniu z 2009
roku. Za^danie obejmuje grupQ emerytow, rencistow, pracownikow oraz cztonkow ich rodzin.

Stanowisko strony pracodawcow
6.

Pracodawca w porozumieniu z 2009 roku okreslii, zgodnie ze z.wiqzkami zawodowymi
sygnatariuszami tego porozumienia

maksymalny term in obowia^zywania zasad w nich

opisanych - § 6 porozumienia. W zwi^zku z pojawiaj^cymi s\q w^tpliwosciami co do
interpretacji ust. 2 paragrafu 6 w pazdzierniku 2011 roku Zwi^zek Pracodawcow Kolejowych
zgodnie z podpisanymi pod tym dokumentem zwia^zkami zawodowy uznala ze zasady
okreslone w porozumienie z 2009 roku obowi^zuj^ do korica 2012. I z tego zobowi^zania
pracodawcy si^ wywia^zali .
7.

Zwia^zek Pracodawcow Kolejowych (ZPK) w roku 2012 podj^t negocjacje z 5 przewoznikami
pasazerskimi realizuja^cymi zakres ulg przejazdowych opisanych w porozumieniu z 2009 roku
co do wymiaru i zakresu ulg na rok 2013 i lata nast^pne. W sierpniu 2012 roku ZPK na
spotkaniu w siedzibie PKP CARGO Grojecka 17 poinformowat Zwiazki zawodowe o zakresie
ulg wynegocjowanych z 4 przewoznikami na rok 2013 i lat nast^pne.
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poinformowali uprawnionych o zmianie zasad korzystania z uprawnieh do ulg przejazdowych
na rok 2013 i lata nast^pne. Przyj^to prawem dopuszczone formy przekazania nowych zasad
uprawnionym pracownikom poprzez zawarcie porozumien lub wypowiedzen indywidualnych
stosunkow pracy w cz^sci dotycza^cej ulg przejazdowych. Wszyscy uprawnieni pracownicy
zostali o tym zakresie z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomieni. W tym samy okresie
pracodawcy obejmuja^cy swym zakresem podmiotowym emerytow rencistow

i osoby

uprawnione do kolejowych swiadczeh emerytalnych zostali powiadomieni o ustaniu prawa
do dotychczasowych zasad z dniem 31 grudnia 2012 roku. W zwia.zku z faktem przystqpienia
do porozumienia reguiuja^cego uprawnienia do ulgowych przejazdow na rok 2013 czterech
przewoznikow sposrod dotychczasowych pi^ciu ZPK przez caty ten okres prowadzit i prowadzi
negocjacje

ze spotk^

Przewozy

Regionaine dla

ustalenia zasad

ulg

przejazdowych

realizowanych przez tego przewoznika na rzecz uprawnionych. ZPK wyst$pit rowniez do
pozostatych przewoznikow realizuj^cych kolejowe przewozy na przewozy pasazerskie to jest
Kolei Sla.skich, Kolei Dolnosla.skich, Kolei Wielkopolskich, Arriwy z propozycj^ przystqpieh do
porozumienia z dnia 18 wrzesnia 2012 roku i ta propozycja jest nadal aktualna. Negocjacje z
Przewozami Regionalnymi trwajq nadal, z Kolejami Dolnosla.skimi i Wielkopolskimi istnieje
korespondencja i rozmowy bezposrednie, realizowane rowniez w dniu dzisiejszy co do
zakresu i wymiaru ulg, ktore moga^ bye zaproponowane
pracownikow,

przez te Koleje uprawnionym

cztonkom ich rodzin emerytom i rencistom. Z dalszych negocjacji z ZKP

zrezygnowaty Koleje Si^skie przesytaj^c pismo ze od dnia 9 grudnia 2012 Spotka ta b^dzie
realizowac tylko kilka ulg ktore zostaty przez nie ustalone.

Pracodawca do niniejszego

protokotu zat^czy kserokopie korespondencji prowadzonej przez ZPK ze wskazanymi
spotkami.

8.

Pracodawca oswiadcza, ze przy stanowisku prezentowanym przez Koleje Sl^skie prowadzenie
negocjacji z tym podmiotem w

ocenie ZPK jest znacznie utrudnione. Jednoczesnie

pracodawcy zrzeszeni w ZPK dotoza, starah w zakresie swoich mozliwosci finansowych i
organizacyjnych azeby uiatwic swoim pracownikom skorzystanie z oferty handlowej
przedtozonej przez Zarza^d Spotki Koleje Sl^skie, ktora wskazuje mozliwosc zastosowania ulgi
handlowej 60% przy spelnieniu parametru ilosciowego 500 pracownikow u pracodawcy,
ktorych chce skorzystac z jednej ulgi. ZPK jest na etapie negocjowania azeby w razie braku
mozliwosci spetnienia parametrow ilosciowych 500 osob bylo przejmowanych ta^cznie od
pracodawcow zrzeszonych w ZPK.
9. ZPK jest na kohcowym etapie negocjacji ze spotk^ Przewozy Regionalne ktore maja.
doprowadzic do tego azeby pracownicy zatrudnieni u pracodawcow zrzeszonych w ZPK
posiadali ulg$ w wymiarze co najmniej 80% a wartosc biletu miesi^cznego odcinkowego
okresowego na odlegtosc do 200km

nie przekraczata 35 ztotych czyli koszt dojazdu

uprawionego pracownika lub przemieszczania si$ poci^gami w wymiarze miesic^cznym kwoty
35 zt. Jednoczesnie ZPK zabiega o ustanowienie biletu sieciowego obowi^zuja^cego w spolce
PR, ktorego wartosc roczna w przetozeniu na wymiar miesie_czny nie przekracza wartosci 50
zt, to jest mozliwosc korzystania z petnej sieci PR dowoln$ ilosc razy w dowolnym wymiarze
nie przekraczata 50 zt na miesiac. ZPK deklaruje wol$ ustanowienia tozsamych uprawnien dla
pracownikow
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przewoznikow. ZPK negocjuje

uprawnienia 80% ulgi dla emerytow rencistow i osob pobieraj^cych kolejowe swiadczenie
emerytalne

,,obstugiwanych przez pracodawcow zrzeszonych w ZPK w wymiarze 80% w

cenie nie wyzszej niz 130 zt. ZPK podejmuje starania azeby wymiar ulg i jego cena dla
emerytow

obstugiwanych

przez

spotek

PR byta
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u
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przewoznikow. ZPK nie wyklucza mozliwosci zawarcia porozumienia ustanawiaja^ce wymiar
tej ulgo na 99% ze stosowanym zmniejszeniem optat wnoszonych przez uprawnionych.
10. W zwi^zku z powyzszym ze w wyniku dzisiejszego spotkania w ramach rokowah pojawiata si$
mozliwosc zredefiniowania wymiaru finansowego przy zmianie dotychczas ustanowionego
zakresu i wymiaru ulg wynikaj^ce z porozumienia z dnia 18 wrzesnta 2011 roku zwraca sie^ z
prosba, do strony spotecznej o zawieszenie dzisiejszych rokowah do czasu zawarcia
porozumieh, o ktorych mowa wyzej. .
Stanowisko strony spotecznej
11. W odpowiedzi na oswiadcza nie ZPK strona spoteczna inform uje, iz rozmowy mtedzy
przewoznikami a ZPK nie 53 przedmiotem sporu zbiorowego, jednakze z oswiadczenia ZPK
ewidentnie wynika

ze ograniczenie swiadczeh przejazdowych nast^pi. W

zwi^zku z

powyzszym jedyna, mozliwosciq rozwi^zania sporu zbiorowego jest zawarcie porozumienia
regulujqcego wysokosc rekompensat.
Stanowisko strony pracodawcow
12. W zwi^zku ze stanowiskiem przedstawionym przez strong spotecznq ZPK oswiadcza co
nast^puje. Wysokosc rekompensaty b^da^ca przedmiotem sporu zostata wskazana w czasie
obowia^zywania porozumienia z czterema przewoznikami. ZPK uznaje, ze zwi^kszony zakres

uprawnieh pomi^dzy stanem z dnia wskazania wysokosci rekompensaty, a jego wietkoscia^
ktory

b^dzie ustalony

w wyniku zawartych porozumteh z kolejnymi przewoznikarni

pasazerskimi wptynie lub be_dzie miato wplyw na zakres za^dah piacowych. Dlatego tez ZPK
ponawia prosb^ o przerwanie dzisiejszych rokowah.
Stanowisko strony spotecznej
13. Wobec powyzszego

zwiqzki zawodowe informujq, ze za^danie dotyczy utrzymania zakresu

swiadczeh przejazdowych lub wyptaty rekompensaty. Zakres swiadczeh przejazdowych w
sytuacji ich ograniczenia pozostaje w dyspozycji pracodawcow i nie jest przedmiotem za^dari
w ramach sporu zbiorowego.

Wobec powyzszego brak jest uzasadnienia do przerwy w

rokowaniach.
Stanowisko strony pracodawcow
14. Jesli okreslic zakres ulg przejazdowych jako 100% oczekiwan to czy zrealizowanie w 99%
oznaczato by jakq zmian^ za^dania w zakresie kwoty 720 zl.
Stanowisko strony spotecznej
15. Zwi^zki

zawodowe

informuja^

ze

z^danie

dotyczy

utrzymania

zakresu swiadczeh

przejazdowych lub wypiaty rekompensaty. Zakres swiadczeh przejazdowych w sytuacji ich
ograniczenia pozostaje w dyspozycji pracodawcow i nie jest przedmiotem z^dah w ramach
sporu zbiorowego.
Stanowisko strony pracodawcow
16. Dzisiaj pracodawca nie jest w stanie podj^c rozmow o ostatecznym wymiarze rekompensaty
miedzy tym co ustanowione. Negocjacje 53 w toku. I zwi^zku z powyzszym ZPK prosi o
przerwy w rokowaniach lub spotkaniu i wyznaczenie terminu nast^pne
Stanowisko strony spotecznej
17. Zwi^zki zawodowe

z^daj^

utrzymania

zakresu swiadczeh przejazdowych lub wyptaty

rekompensaty. Zakres swiadczeh przejazdowych w sytuacji ich ograniczenia pozostaje w
dyspozycji pracodawcow i nie jest przedmiotem za^dah w ramach sporu zbiorowego.
Prezes ZPK prosi o trzygodzinn^ przerwy z uwagi na sytuacje osobist^ lub wyznaczenie terminu
kolejnego spotkania. Zarz^dzono 15 minutow^ przerwy.
Stanowisko strony spotecznej
Zwia.zki zawodowe przystaja, na propozycje. pracodawcy i oswiadczaja, ze gotowe s^ ustalic przerw^ w
spotkaniu do dnia 17 grudnia 2012 roku.
Oswiadczaj^ ponadto, ze rokowania w dniu 17 grudnia 2012 traktowane be^ przez strong spoieczna,
jako rozstrzygaja^ce na tym etapie sporu (rokowania).

Ustalono termin i miejsce nast^pnego spotkania na dzieh 17 grudnia 2012 roku godz. 12.00 PKP
Cargo Grojecka 17
Prezes Krzysztof Mamihski os'wiadcza, iz niniejszy protokoi nie jest protokotem rozbieznosci w
rozumieniu art. 9 ustawy o rozwiqzywaniu sporow zbiorowych.
Strona zwia.zkowa oswiadcza, iz protokot jest przygotowany w ramach Rozdzialu 2 ustawy o
rozwiazywaniu sporow zbiorowych.
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