Protokot z rokowah sporu zbiorowego miQdzy Konfederacjq Kolejowych
Zwiqzkow Zawodowych, Sekcj^ Krajowq Kolejarzy NSZZ Solidarnosc,
Federacj^ Zwi^zkow Zawodowych Pracownikow PKP i innymi zwicjzkami
zawodowymi a spotkami PKP CARGO S.A. (wraz ze spotkami zaleznymi),
PKP Polskie Linie Kolejowe, SKM w Trojmiescie, Warszawska Kolej
Dojazdowa, PKP Intercity, TK Telekom, PKP Energetyka reprezentowanymi
przez Prezesa Zwiqzku Pracodawcow Kolejowych
z dnia 17 grudnia 2012r.

1. Oswiadczenie o wtgczeniu do sporu zbiorowego spotek: PKP Intercity,
TK Telekom i PKP Energetyk^.
2. Oswiadczenie ZPK odnosnie zgdania strony spotecznej dla pracownikow
objQtych sporem zostaje w 2013 r. utrzymana ulga w wymiarze 99%
(jak dotychczas). B^dzie tez realizowana przez pi^ciu przewoznikow to jest:
PKP Intercity, Przewozy Regionalne, Koleje Mazowieckie, SKM w Trojmiescie
i WKD (jak dotychczas). Z^danie Zwigzkow Zawodowych jest bezzasadne
z uwagi na realizacj§ z^dania w 100%.
3. Strona zwigzkowa podtrzymuje z^danie b^dgce przedmiotem sporu
zbiorowego.
Propozycja pracodawcow ogranicza zakres swiadczeh przejazdowych zarowno
przedmiotowy jako obszar obowigzywania na sieci PKP i jako podmiotowy
ogranicza zakres uprawnionych do ulg. Wobec powyzszego propozycja nie
wypetnia zgdania sporu zbiorowego.
4. W odniesieniu do stanowisk strony zwiqzkowej ZPK stwierdza co nast^puje:
Zaden z dotychczasowych dokumentow reguluj^cych uprawnienia do
ulgowych przejazdow nie definiowal obszaru obowigzywania a jedynie
wskazywat podmioty (spotki), ktore zobowigzane byty do realizacji tych ulg.
W zwiqzku z powyzszym deklaracja realizacji swiadczeh przez pi^c podmiotow
jest realizacjg z$dah. Zgdanie rekompensaty finansowej w wysokosci 720 zt
brutto odnosi si§ do pracownikow i ta grupa uprawnionych zostala
zaspokojona w 100% wymiarem i zakresem ulgi.
5. Strona zwi$zkowa nie zgadza si$ ze stanowiskiem ZPK i nadal podtrzymuje
zgdanie utrzymania zakresu swiadczeh przejazdowych lub wyptaty
rekompensat. Z uwagi na rozbieznosc stanowisk stron i niepodejmowanie
przez strong pracodawcow merytorycznych rozmow w sprawie realizacji
zgdania niniejszy protokol traktujemy jako protokot rozbieznosci.
6. Strona pracodawcy oswiadcza, ze niniejszy dokument jest protokolem
rokowah ze sporu zbiorowego a nie protokolem rozbieznosci w trybie art. 9
ustawy o rozwigzywaniu sporow zbiorowych i powinien bye sporzgdzony jako
odr^bny dokument.

7. Strona zwiazkowa uwaza z^danie sporz^dzenia odr^bnego protokolu
rozbieznosci jako niemajgce podstaw prawnych i gr$ na czas ze strony
pracodawcy. W zwi^zku z rozbieznosci$ stanowisk stron i brakiem woli
zawarcia porozumienia ze strony pracodawcow niniejszy protokot traktujemy
jako zakohczenie sporu zbiorowego na tym etapie. Jednoczesnie strona
zwiazkowa wyraza zgod$ na wyznaczenie osoby mediatora przez strong
pracodawcow. Oczekujemy, ze spotkanie w ramach mediacji sporu zbiorowego
odb^dzie siQ nie pozniej niz do dnia 28 grudnia 2012r.
8. Strona pracodawcy podtrzymuje stanowisko i gotowa jest do podpisania
protokotu. Prezes Krzysztof Mamihski przywotat w tym miejscu przepisy
ustawy o rozwi$zywania sporow zbiorowych przypominaj^c ustawowy tryb
procedowania. ZPK jest gotowy do podpisania porozumienia uwzgl^dniajqcego
utrzymanie ulgi 99% dla pracownikow spotek zrzeszonych w ZPK, utrzymanie
uprawnieh dla cztonkow rodzin w formie ksi^zeczek kuponowych, ulgej 80%
dla emerytow i rencistow i osob pobieraj^cych kolejowe swiadczenie
przedemerytalne i ksiqzeczki kuponowe dla cztonkow ich rodzin. W przypadku
odmowy podpisania porozumienia, ZPK wnioskuje o przesuni^cie terminu
spotkania mediacyjnego. ZPK zobowiqzuje si$, ze w przypadku braku
kandydata na mediatora wyst^pi w ci^gu 3 dni tj. do dnia 21 grudnia 2012 do
Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej o wyznaczenie mediatora z listy przez
niego ustalonej.
9. Strona zwiazkowa oswiadcza, ze z uwagi na przedmiot sporu, czyli zakres
swiadczeh przejazdowych obowi$zuj$cy od 1 stycznia 2013 niepodjQcie
mediacji do 28 grudnia 2012r. traktowac b^dziemy jako zerwanie mediacji
z winy pracodawcy upowazniajgcy zwi^zki zawodowe do dziatah okreslonych
Rozdzialem 4 ustawy o rozwi$zywaniu sporow zbiorowych
lO.Pracodawca ponownie oswiadcza, ze nie jest to protokot rozbieznosci w trybie
art. 9 i wyraza WO!Q zawarcia takowego dokumentu jako odr^bnego.
ll.Strona zwiqzkowa stwierdza, ze niniejszy protokot zawiera rozbieznosc stron.
Zwiqzki zawodowe oswiadczajg, ze s^ gotowe do podpisania porozumienia
jezeli swiadczenia przejazdowe b§d$ obowiqzywaly rowniez na terenie catego
wojewodztwa sl^skiego, dolnoslqskiego i wielkopolskiego. Zwracamy uwag^,
ze na ww. obszarze przewozy realizuj^ przewoznicy b§d$cy wtasnosciq
samorz^dow tak jak spolki obj^te Porozumieniem tj.: Koleje Mazowieckie,
Warszawska Kolej Dojazdowa i Przewozy Regionalne.
Porozumienie powinno rowniez zawierac uprawnienia dla czlonkow rodzin
na zasadach opisanych w Porozumieniu z 2009 roku.
Z uwagi na termin 1 stycznia 2013 roku w ktorym obowi^zywac b$dg nowe
zasady stosowania swiadczeh przejazdowych nie wyrazamy zgody na
przesuniQcie terminu mediacji. Jednoczesnie oswiadczamy, ze jesli strona
Pracodawcy w okreslonym terminie nie zdota wskazac mediatora, moze go
z listy Ministra Pracy Ptacy i Polityki Spotecznej wskazac strona zwigzkowa.

12.Wychodz$c naprzeciw oczekiwaniom strony spotecznej Prezes Krzysztof
Mamihski, oswiadczyt, iz:
a) ZPK przyjmuje ztozon^ przez strong spotecznq propozycjQ terminu
spotkania w dniu 28 grudnia 2012 roku godz. 12.00 ul. Grojecka 17,
Warszawa
b) ZPK wyznaczy do dnia 21 grudnia 2012 roku mediatora lub ztozy
do Ministra Pracy i Polityki Spotecznej stosowny wniosek o wyznaczenie
mediatora.
13.Strona zwi^zkowa oczekuje ustosunkowania si$ strony pracodawcy do
mozliwosci wyznaczenia mediatora z listy Ministra przez zwi^zki zawodowe
jesli strona pracodawcy nie wyznaczy do dnia 21 grudnia 2012 roku
mediatora, ktory podjajtby si$ prowadzenia mediacji do dnia 28 grudnia 2012
roku. W zwi^zku z obawami strony pracodawcy czy znajdzie mediatora strona
zwi^zkowa proponuje mediacji podj$t si$ Pan Wtadystaw Rychnowski z listy
mediatorow Ministra Pracy.
14. Prezes Krzysztof Mamihski podzi^kowat za propozycjQ i oswiadczyt, iz ZPK
odniesie si$ do tej kandydatury do dnia 21 grudnia 2012.
Strony zgodnie ustalaj$, ze spotkanie z udziateijn mediatora winno odbyc
w terminie do 28 grudnia 2012 roku.
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