Protokot z rokowan pomi^dzy
Zarzsidem ,,Przewozy Regionalne" sp. z o.o.
a
FederacjstZwi^zkow Zawodowych Pracownikow PKP, Sekcj^ Krajow^ Kolejarzy NSZZ
,,Solidarnosc" i Konfederacjq. Kolejowych Zwi^zkow Zawodowych
w sprawie zadania w/w Zwi^zkow Zawodowych przedstawionego w pismie bez numeru
z dnia 27 listopada 2012 r.
Warszawa, 18 grudnia 2012 r.
I.

Ustalenia wst^pne :

1. W rokowaniach uczestniczyli przedstawiciele w/w stron wg zal^czonej listy obecnosci.
2. Przedmiotem rokowan jest zadanie Federacji Zwiqzkow Zawodowych Pracownikow PKP,
Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ ,,Solidarnosc" i Konfederacji Kolejowych Zwiqzkow
Zawodowych w brzmieniu ,,W zwiqzku z ograniczeniem zakresu swiadczeh
przejazdowych na rok 2013 i lata nast^pne Zwiqzki Zawodowe z^clafo ustalenia od
01.01.2013 r. dla wszystkich pracownikow Spotki ,,Przewozy Regionalne" sp. z o.o.
rekompensaty wypiacanej co miesi^c w wysokosci 720 ztotych brutto." Przedstawione
w pismie bez numeru z dnia 27 listopada 2012 r.
3. Spotkanie jest kontynuacj^ rokowan rozpocz^tych w dniu 11.12.2012 r.
II. Stanowiska stron:
A - Stanowisko Zwiqzkow Zawodowych :
1. Strona zwiqzkowa podtrzymuje zadanie utrzymania w zakresie podmiotowym
i przedmiotowym swiadczeh przejazdowych na rok 2013 i na lata nast^pne, a
w przypadku ich ograniczenia ustalenia od 1 stycznia 2013 roku dla pracownikow Spotek
obj^tych sporem rekompensaty wyplacanej co miesi^c w wysokosci 720,00 zf brutto dla
kazdego zatrudnionego. Strona spoteczna podtrzymuje swoje Stanowisko z diaiogu
spolecznego, zadanie dotyczy zakresu swiadczeh opisanych w Porozumieniu z dnia
21 wrzesnia 2009 roku oraz obowiqzywania na obszarze sieci PKP z 2009.
B- Stanowisko Spotki oraz odniesienie Zwi^zkow Zawodowych dostanowiska Spofki:
1. Zdaniem SpoJki zgtoszone zadanie nie miesci si? w dyspozycji art. 1 ustawy z 23 maja
1991 r. o rozwi^zywaniu sporow zbiorowych ( Dz.U. Nr 55, poz.236 ze zm.) i nie moze
stanowic przedmiotu sporu zbiorowego, prowadzonego w trybie tej ustawy. Zarz^d wyraza
jednak wol§ prowadzenia rokowan w przedmiotowej sprawie poza procedure okreslon^
w ustawie z 23 maja 1991 r. o rozwi^zywaniu sporow zbiorowych ( D.U. z 1991 r. Nr 55,
poz. 236 ze zm.) z uwzgl^dnieniem zawartych w niej etapow.
1a Zdaniem strony zwi^zkowej Zarz^d PR nie ma stosownych podstaw prawnych do wyrazania
wiqz^cych opinii, co do stosownosci z^dah Zwi^zkow Zawodowych. W naszym
przekonaniu takie uprawnienia ma sq,d. Wyrazana nieuprawniona opinia Zarz^du PR
o niezgodnosci z prawem dziateh Zwi^zkow Zawodowych i zastraszanie konsekwencjami
pracownikow stanowi naruszenie swobod dziaJalnosci zwiqzkowych i ogranicza ich prawo
do wykonywania dziatainosci statutowych a takze swiadczy o ztej woli Zarzsicfu.

2. W zwi^zku z oswiadczeniem strony zwi^zkowej, na spotkaniu w dniu 11 grudnia br.,
dotyczqcym zerwania rokowah i kontynuowania rozmow z udziatem mediatora wskazanego
przez pracodawc§, Spolka potwierdza wol$ zawartet w pkt II B1
stanowiska
t.j. uwzgl^dnianie etapow prowadzenia rozmow. Udziaf mediatora jest przewidziany
w przepisach po zakonczeniu etapu rokowah. Zdaniem Spolki, zgodnie z ustaleniami
zawartymi w pkt III protokolu z dnia 11.12. br. rokowania trwaj^. Zgodnie z ustaw^
o rozwiqzywaniu sporow zbiorowych rokowania mog^ zostac zakonczone podpisaniem
porozumienia a w razie jego nieosi^gniQcia protokolem rozbieznosci ze wskazaniem
stanowiskstron.
2. a Zdaniem strony zwi^zkowej jesli w czasie rokowan wystetpi^ okolicznosci swiadcz^ce o
mozliwosci zawarcia porozumienia to nie b^dzie potrzeby przechodzenia do kolejnego
etapu sporu zbiorowego a jezeli stanowiska b^det rozbiezne to zajdzie potrzeba kontynuacji
sporu zbiorowego z udziatem mediatora.
3. Prawo pracy nie przewiduje rekompensaty wobec wypowiedzenia bytych indywidualnych
stosunkow pracy wynikaj^cych z Ponadzakladowego Ukladu Zbiorowego Pracy
dla Pracownikow Zatrudnionych przez Pracodawcow Zrzeszonych w Zwi^zku Pracodawcow
Kolejowych oraz Zakladowego Ukladu Zbiorowego Pracy dla pracownikow ,,PKP Przewozy
Regionalne" spolka z o.o. Wg stanu na dzieh dzisiejszy w Spolce obowi^zuje
od 01 listopada 2012 r. nowy Zakladowy Uklad Zbiorowy Pracy zawarty 21 maja 2012 r.
3. a Zdaniem strony zwi^zkowej, z^clanie rekompensaty finansowej za ograniczenie zakresu
swiadczen przejazdowych w peJni miesci siQ w zakresie sporow zbiorowych okreslonych
ustaw£[ i jednoczesnie przypominamy, ze ewentualne porozumienie spisane w tej sprawie
w ramach sporu zbiorowego stanowic bqdzie zrodto prawa pracy.

4. Zarzs[d podkresla, ze sprawa ulg przejazdowych dla pracownikow naszej Spolki jest
uregulowana na podstawie Porozumienia w sprawie uprawnieh do kolejowych swiadczen
przejazdowych zawartego 21 maja 2012 r. podpisanego przez strony negocjuj£[ce ZUZP.
W mysl w/w Porozumienia pracownikom, emerytom i rencistom naszej Spolki przysluguj^
uprawnienia do ulgi 99%, w oparciu o obowiqzujsice
w nim zasady, w poci^gach
uruchamianych przez ,,Przewozy Regionalne" sp. z o. o.
4.a Strona zwiqzkowa przypomina, ze Porozumienia z 21 maja 2012r. nie podpisafy wszystkie
Zwi^zki Zawodowe b^d^ce strong ZUZP wobec powyzszego nie jest one wi^ce dla stron
ZUZP. Poza tym Porozumienie nie rozstrzyga roszczeh zwi^zanych z wypJat3_
rekompensaty za ograniczenie zakresu swiadczen u innych przewoznikow, wobec czego
nie mozna traktowac, ze zostala w nim w pelni uregulowana sprawa swiadczen
przejazdowych.

5. Zapisy Porozumienia s^ wiajz^ce dla stron, zgodnie bowiem z art.7 ustawy z 23 maja 1991 r.
0 zwi^zkach zawodowych ( Dz.U. z 2001 r, Nr 79, poz.854 ze zm. ) „ w zakresie praw
1 interesow zbiorowych zwi^zki zawodowe reprezentuj^ wszystkich pracownikow,
niezaleznie od przynaleznosci zwi^zkowej,,. Stronami przedmiotowego Porozumienia jest
Spolka ,,Przewozy Regionalne" sp. z o.o. oraz strona zwiqzkowa a nie poszczegolne zwi^zki
zawodowe. Po stronie zwiqzkowej, Porozumienie w sprawie swiadczen przejazdowych
z 21 maja 2012 r., zostalo podpisane m.in. przez przedstawicieli NSZZ ,,Solidarnosc"
i Federacji Zwi^zkow Zawodowych Pracownikow PKP.

5.a Strona zwiazkowa potwierdza stanowisko przedstawione w p. 4.a.
6. Zarz^d stoi na stanowisku, ze dla dobra pracownikow Spolki i innych dotychczas
uprawnionych osob, w sprawie swiadczeh przejazdowych, optymaln^ form^ usuni^cia
wskazywanych rozbieznosci, jest prowadzenie merytorycznych rozmow w formie poza
ustaw£[z dnia 23 maja 1991 r. o rozwigjzywaniu sporow zbiorowych.
6.a Strona zwiazkowa nie moze zgodzic si§ na propozycj§ powrotu do dialogu spolecznego z
uwagi na wyczerpanie terminow okreslonych w Porozumieniu w sprawie zasad wspolpracy
wzajemnych zobowietzah pomi^dzy ,,Przewozy Regionalne" sp. z o.o. i zwi^zkami
zawodowymi dzialaj^cymi w Spolce a takze, ze w wyniku rozbieznosci stanowisk stron
dialogu w tej sprawie istnieje juz spor zbiorowy.

7. Zarz^d stoi na stanowisku, ze wobec zainicjowanego przez Zwi^zki Zawodowe referendum
w sprawie swiadczeh przejazdowych i zamiaru ogloszenia strajku, w przypadku braku
realizacji z^dania, przeprowadzenie strajku poza procedure przewidzian^ w ustawie,
spowodowac moze negatywne konsekwencje prawne w stosunku do organizatorow
oraz uczestnikow akcji strajkowej.
7.a Strona zwiazkowa oswiadcza, ze na tym etapie rokowan nie ma zamiaru oglosic strajku
a powyzsze stwierdzenie pracodawcy jest nieuprawnione. Zwi^zki zawodowe b$d£[ dzialaty
zgodnie z procedure opisan^ w ustawie o rozwiqzywaniu sporow zbiorowych. Straszenie
przez pracodawcy negatywnymi konsekwencjami prawnymi uznajemy, jako nieuprawnione
ograniczenie dzialah statutowych zwi^zkow zawodowych.
8. Zgodnie z obowi^zuj^cymi regulacjami wynikaj^cymi z prawa pracy, zarowno z^danie,
jak i spor zbiorowy wszczynany w celu jego realizacji, musz^ bye adekwatne, w stosunku
do mozliwosci finansowych Spolki.
8.a Zwi^zki Zawodowe w przeciwiehstwie do Zarz^du uwzgl^dniaj^ w swoich dzialaniach
sytuacj^ w jakiej znajduje si^ Spolka PR. Oczekiwania zwis[zk6w zawodowych dotycz^ce
utrzymania zakresu swiadczeh przejazdowych dla pracownikow w niczym nie pogarszajat
wyniku finansowego Spotki. Zarz£[d PR podpisuj^c porozumienie o stosowaniu ulg
przejazdowych z innymi przewoznikami na obecnych zasadach nie ponosi zadnych
dodatkowych kosztow (ulgi dla kolejarzy nie pocic[gaj^ za sob^ koniecznosci uruchamiania
zadnych dodatkowych poci^gow ani wydluzania skladow pociqgow).
Nieprawd^ jest to, ze Zarz^d PR nie ma i nie mial wplywu na ograniczenie zakresu
swiadczeh przejazdowych dla pracownikow, bo to decyzj^ Zarz^du PR Spolka PR
zaprzestate czlonkostwa w Zwicjzku Pracodawcow Kolejowych i Zarz^d Spolki wydal
oswiadczenie o niestosowaniu PUZP, Zarz^d Spolki odmowil tez podpisania porozumienia
o stosowaniu zasad ulg przejazdowych na 2013 rok, tak jak to zrobili inni przewoznicy
czlonkowie ZPK. Trudno wi§c dopatrywac SJQ w tych dzialaniach dobrej woli Zarz^du PR
9.

Dzialania podejmowane przez Zarzgtd w celu rozwi^zania sprawy swiadczeh
przejazdowych dla pracownikow i innych uprawnionych osob musz^ uwzgl^dniac realne
koszty. Ponownie podkreslamy, ze szacowana strata Spolki w 2012 roku wyniesie
ok. 125 mln zl. W 2013 r. nast^pi utrata rynku na terenie wojewodztwa sl^skiego
oraz ograniczenie przewozow na terenie wojewodztwa podlaskiego, wielkopolskiego,
lubuskiego, dolnosl^skiego i matopolskiego. W tej sytuacji, Zarz^d Spolki nie moze
podejmowac decyzji, ktore moglyby skutkowac dalszym pogorszeniem wyniku finansowego
i w konsekwencji doprowadzic do utraty nast^pnych obszarow dzialalnosci i spowodowac

koniecznosc zmniejszenia zatrudnienia. Koszt wykupu swiadczeh przejazdowych
w 2012 roku, dla ogolu zatrudnionych pracownikow, w liczbie 13 135 wynosi 9 500, 00 tys
zl (rocznie I klasa 746,28 zl, II klasa 610,20 zl). Szacunkowy koszt realizacji zgloszonego
postulatu, dla 10722 pracownikow (przewidywane zatrudnienie od 01.01.2013 r), w skali
roku, spowodowaloby wydatek 111 684,5 tys. zl (z^danie - 720,00 zl miesi^cznie).
9.a Zwi^zki zawodowe potwierdzajctstanowisko okreslone w p 8.a
10. Aktualny stan rokowah i negocjacji pomi^dzy Spolk^ a Zwic[zkiem Pracodawcow
Kolejowych i innymi przewoznikami.
a) W dniu 5.11.2012 r. Spolka skierowala do Prezesow Zarzadow Spolek Kolejowych
pismo PBR4f-8150-33/12 proponuj^c sprzedaz uslugi transportowej z ulg^ 52%
na przejazdy w 2 kl. pocisigow ,,Przewozy Regionalne" sp. z o.o. w 2013 roku.
b) W dniu 21.11.br. Spolka zaproponowala dla pracownikow zatrudnionych
u pracodawcow, obj^tych Porozumieniem w sprawie ulgowych ustug
transportowych dla pracownikow, emerytow i rencistow oraz osob pobierajqcych
kolejowe swiadczenia przedemerytalne ulg§ handlow^ w wymiarze 80% przy cenie
wykupu uprawnienia 330 zl w przypadku jego wykupu przez 76%-100% ogolu
pracownikow zatrudnionych u danego pracodawcy. Dodatkowo oferta okreslala
cen§ biletu miesiqcznego na poziomie 35 zl i biletu sieciowego rocznego
w wysokosci 600 zl. Oferta dotyczyla rowniez emerytow, rencistow i osob
pobieraj^cych
swiadczenia
przedemerytalne
uprzednio
zatrudnionych
u ww. pracodawcow. Cena tego uprawnienia zostala okreslona na poziomie 130 zl
brutto (pisma w powyzszej sprawie skierowane do Zwi^zku Pracodawcow
Kolejowych: PBR4-8151-67/2012 z dnia 21 listopada 2012r, PBR4-8151-67a/2012
zdnia 30 listopada 2012 r. oraz PBR4-8151-67-1/2012 z dnia 5 grudnia 2012r.).
c) W dniu 6.12.br. Spolka skierowala do Zwi^zku Pracodawcow Kolejowych pismo
w sprawie poglQbionej ulgi w wymiarze 99% dla pracownikow zatrudnionych
u pracodawcow, obj^tych ww. porozumieniem - pismo nr PBR4-8151-67-2/2012.
Ulga 99% b^dzie miala zastosowanie przy cenie wykupu uprawnienia 370 zl
w przypadku jego wykupu przez 76%-100% ogolu pracownikow zatrudnionych
u danego pracodawcy. Dodatkowo oferta okresla cenq biletu miesi^cznego
na poziomie 27 zl i biletu sieciowego rocznego w wysokosci 350 zl.
d) Warunkiem zastosowania ulgi 99% jest wprowadzenie dla naszych pracownikow
takich samych cen wykupu i takiego samego wymiaru ulgi w poci^gach
uruchamianych przez ,,PKP Intercity" S.A, ,,Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o., ,,PKP
Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie" Sp. z o.o., i ,,Warszawska Kolej Dojazdowa"
sp. z o.o,, jak rowniez obj^cie ulgsi 80% naszych emerytow, rencistow i osoby
pobieraj^ce swiadczenia przedemerytalne przy cenie wykupu uprawnienia
wynosz^cej 130 zl.
e) W wyniku negocjacji prowadzonych przez ZPK w imieniu PR z pozostalymi
przewoznikami (1C, KM, WKD, SKM) w dniu 11 grudnia 2012 r. zostato zawarte
mi^dzy ww. stronami Porozumienie, na mocy ktorego strony wyrazily zgodQ na
podpisanie Aneksu nr 1 do Porozumienia w sprawie ulgowych uslug
transportowych dta pracownikow, emerytow i rencistow oraz osob pobieraj^cych
kolejowe swiadczenie przedemerytalne z 18 wrzesnia 2012 r. Zostanie przyj^ty
nowy tekst Porozumienia, ktorego strong b^dzie PR. Porozumieniem tym obj^ci
zostan^ pracownicy Spolki Przewozy Regionalne oraz emeryci, rencisci i osoby
pobieraj^ce kolejowe swiadczenia przedemerytalne. Porozumienie przewiduje

uskjgi transportowe z ulgg. 99% dla pracownikow w klasie drugiej oraz z ulgat 80%
dla emerytow, rencistow i osob pobierajqcych swiadczenia przedemerytalne.
C. Stanowisko zwiqzkow zawodowych.
Wobec powyzszego stanowiska Zarz^du SpoJki, Zwi^zki Zawodowe informuj^,
ze z^danie dotyczy utrzymania zakresu swiadczeh przejazdowych lub wyplaty
rekompensaty. Zakres swiadczeh przejazdowych w sytuacji ich ograniczenia
pozostaje w dyspozycji pracodawcow i nie jest przedmiotem z^dah w ramach sporu
zbiorowego.
III. Ustalenia stron.
Wobec rozbieznych stanowisk strony ustalify, ze dalsze rozmowy
z udzialem mediatora wskazanego przez SpolkQ.

prowadzone

Termin kolejnego spotkania z udzialem mediatora - 28 grudnia 2012 r. godz.11.00.
w Central! Spolki w Warszawie.

Za SpolkQ

Za zwi^zki zawodowe

Konfederacja Kolejowych
Zwi^zkow ZawodpMcych

Konfedei^
Zwi^zkow
P

iejowych
owych

CZtONEK ZARZADU
Dyrektor Finansowy

//

lYREKfQ
^^OYREKfbR
BIURA
fta Grudzien

Grzegtefz-Wozny
Fedracja ZZP
PRZEWODNICZACY

