Protokot z mediacji sporu zbiorowego mie,dzy Konfederacja. Kolejowych Zwia,zkow Zawodowych,
Sekcja, Krajowa, 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 w Trojmiescie, Warszawska Kolej Dojazdowa, PKP Intercity,
TK Telekom, PKP Energetyka reprezentowanymi przez Prezesa Zwiqzku Pracodawcow Kolejowych
przy udziale mediatora Pana Longina Komotowskiego z dnia 28/29 grudnia 2012 roku.

1. Stanowisko pracodawcy

Pracodawca realizujqc postulat zwiqzkow zawodowych odnosnie utrzymania ulg przejazdowych na
rok 2013 w okresie od wszcze.cia sporu zbiorowego do dnia dzisiejszego zrealizowat postulat strony
zwiqzkowej poprzez wtqcznie do porozumienia z 18 wrzesnia 2012 roku spotki Przewozy Regionalne.
Tym samym spetnit oczekiwania strony zwiqzkowej co do ulgi przejazdowej w roku 2013 i w latach
naste,pnych. Be_d3 one realizowane przez te same podmioty jak w roku 2009 i latach naste.pnych to
jest przez Intercity, Przewozy Regionalne, Koleje Mazowieckie, Szybka^ Kolej Miejskq i Warszawskq
Kolej Dojazdowq. Pracodawcy utrzymali wymiar ulgi dla pracownikow, o ktorych mowa w postulatach
strony zwi^zkow w wymiarze 99%, to jest jak w roku 2009 i latach naste.pnych. Druga CZQSC postulatu
stanowiqca o wyptacie rekompensaty w wysokosci 720 zfotych na jednego zatrudnionego w ocenie
pracodawcow jest niemozliwa do zrealizowania ze wzgle_du na jej koszty i sytuacj^ ekonomicznofinansowq poszczegolnych pracodawcow. Konieczne jest uzyskanie niezaleznej opinii, co do
zasadnosci stanowiska pracodawcow odnosnie sytuacji ekonomiczno-finansowej spotek. Pracodawca
wnioskuje o powotanie zespotu niezaleznych ekspertow, ktorzy zbadajq wptyw realizacji postulatow
na sytuacjQ spotek obje_tych sporem.
Jest to niezbe,dne dla realizacji rozszerzenia postulatu zwi^zkow zawodowych, azeby ulgami
przejazdowymi objqc ustugi przewozowe realizowane przez Kolej Slqskie, Koleje Dolnoslqskie i Koleje
Wielkopolskie. Przedstawiciel pracodawcow deklaruje podje.cie kolejnych rozmow z przewoznikami,
o ktorych mowa wyzej tak aby uzyskac ich ostateczne stanowisko odnosnie przyst^pienia
do porozumienia nie pozniej niz do dnia

15 stycznia 2013 roku. W zwiqzku z powyzszym

przedstawiciel pracodawcow wnioskuje do strony zwi^zkowej i mediatora o ustalenie przerwy
w dzisiejszych mediacjach do dnia 15 stycznia 2013 roku. Jednoczesnie pracodawca podtrzymuje
deklaracj^ o honorowaniu dokumentow potwierdzajqcych uprawnienie do ulgowych przejazdow
w roku 2013 do czasu wydania nowych dokumentow potwierdzajqcych uprawnienia. W stosunku do
pracownikow 53 to uprawnienia z ulgq 99% w klasie II, w tym w pociajach 1C w klasie posiadanej
w roku 2012, a w stosunku do emerytow z ulga 80%-ow^.

2. Stanowisko strony zwiqzkowej
Strona zwiqzkowa stoi na stanowisku, ze oswiadczenie pracodawcow potwierdza ograniczenie
zakresu swiadczeh przejazdowych zarowno w cz^sci przedmiotowej (obszar obowiqzywania ulg) jak
tez podmiotowej (osoby uprawnione do ulgi).

Zdaniem strony zwiqzkowej nieuprawnione jest stwierdzenie pracodawcow jakoby nasta_pito
rozszerzenie za.dah stawianych przez Zwia_zki Zawodowe. Za_dania strony zwia.zkowej
w zadnej kwestii nie zostaty rozszerzone od poczgtku sporu zbiorowego.
Propozycja pracodawcow powotania komisji badaja.cej sytuacje_ ekonomiczna. spotek jest ewidentnq
gra. na czas z uwagi na to, ze postulat wyptaty rekompensaty w sytuacji ograniczenia zakresu ulg byt
juz przez strone. zwia_zkowa. przedstawiany na etapie dialogu spotecznego i od pocza_tku sporu
zbiorowego i z uwagi na to, pracodawcy mieli wystarczajqco duzo czasu, aby takie ekspertyzy
przygotowac. Po drugie na zadnym etapie dialogu i sporu zbiorowego pracodawcy nawet nie podjeji
proby negocjacji wysokosci rekompensaty.
Kwestia objQcia zakresem swiadczeh przejazdowych przez powstate spotki samorza_dowe Koleje
Slqskie, Koleje Wielkopolskie i Koleje Dolnoslqskie, ktore przeje.ty znaczna_ CZQSC realizacji przewozow
od spotki Przewozy Regionalne byta przez strone. zwia.zkowa_ podnoszona na wczesniejszych etapach
sporu zbiorowego i byto wystarczajgco duzo czasu, aby doprowadzic do zawarcia odpowiedniego
porozumienia w tej sprawie. Dlatego propozycja wydtuzenia sporu zbiorowego poza dzieh
31.12.2012r. ze wzgl^du na jednostronna. zmiane^ przez pracodawcow obowia.zuja.cych zasad
stosowania ulg przejazdowych, ktory nasta_pi od 1.01.2013r. nie moze miec zastosowania a proba
przecia.gania w czasie mediacji jest takze ewidentn^ grg na czas pracodawcow nie rokuja_ca_
zakonczenia sporu zbiorowego porozumieniem.
Jednakze na znak dobrej woli zmierzaja_cej do rozwia.zania sporu zbiorowego Zwia.zki Zawodowe
sktonne sa. wyrazic zgod^ na wydtuzenie procedury mediacji, jesli strona pracodawcow wydtuzy
zasady i zakres stosowanych ulg przejazdowych w 2012 roku do kohca stycznia 2013 roku lub do
czasu zakonczenia sporu zbiorowego.

3. Stanowisko pracodawcy - odnosza.ce sie, do stanowiska Zwiqzkow zawodowych.
Propozycja zwia.zkow zawodowych wymaga przeprowadzenia stosownych konsultacji i uzgodnieh
zarowno z wszystkimi 5 przewoznikami co do ich woli realizacji uprawnieh na rok 2013, ustalenia
ceny tej ustugi, jak rowniez uzyskania upowaznien pracodawcow (nabywcow tej ustugi) mozliwosci
zrealizowania i zacia.gnie.cia tego zobowigzania finansowego. W zwia.zku z powyzszym Pracodawca
wnioskuje o przerwQ w mediacjach do czasu uzyskania jednolitych i ostatecznych stanowisk
przewoznikow i pracodawcow b^da.cych strong sporu.
4. Stanowisko Strony zwiqzkowej - odnoszqce S!Q do stanowiska Pracodawcy.
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przeprowadzenia stosownych konsultacji i uzgodnieh z wszystkimi 5 przewoznikami, jednakze decyzja
o przedtuzeniu obowiqzujqcych w bieza.cym roku zasad na styczen 2013 roku musi nastqpic nie
pozniej niz do godz. 15.00 dnia 31.12.2012 roku. Brak takiej decyzji be.dzie oznaczato, ze niniejszy
Protokot przez strong zwiqzkowq bedzie traktowany jako protokot rozbieznosci - koriczgcy mediacje.
W przypadku podj^cia decyzji o wydtuzeniu stosowania zasad swiadczen przejazdowych terminem
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5. Stanowisko pracodawcy - odnosza.ce si§ do stanowiska Zwiqzkow zawodowych.
Pracodawcy informujg, iz otrzymali pismo od Kolei Wielkopolskich odnosnie mozliwosci przysta.pienia
do porozumienia. Ze strony Kolei Dolnoslgskich brak jest na razie odezwy, a ze strony Kolei Sl^skich
nie ma na razie umocowanych organow. Pracodawca oswiadcza, iz do dnia 15 stycznia 2013 powinien
bye w stanie porozumiec si§ z tymi podmiotami. Natomiast spetnienie postulatu zwiqzkowego
w zakresie utrzymania zasad wymaga przeprowadzenia stosownych konsultacji i uzgodnieh zarowno
z wszystkimi 5 przewoznikami, jak tez z pracodawcami. Propozycja zwia_zkow zawodowych wymaga
przeprowadzenia stosowanych konsultacji i uzgodnieh zarowno z wszystkimi przewoznikami jak tez
pracodawcami.

6. Stanowisko strony zwiqzkowej - odnosza.ce sie. do stanowiska Pracodawcy
Strona zwiqzkowa podtrzymuje swoje Stanowisko.

7. Stanowisko pracodawcy.
Wychodzqc naprzeciw oczekiwaniom strony zwiqzkowej w zakresie przedtuzenia obowiqzywania
do dnia 31 stycznia 2013 roku zasad ulg przejazdowych z roku 2012 Pracodawca przekaze ostateczny
sposob realizacji tego oczekiwania do dnia 4 stycznia 2013 roku. W zakresie oczekiwania strony
zwigzkowej rozszerzenia zakresu ulg na trzech nowych przewoznikow Pracodawca deklaruje, ze do
dnia 15 stycznia 2013

roku przeprowadzi negocjacje z wyzej wymienionymi

przewoznikami

i deklaruje podje.cie wszelkich mozliwych starah azeby przewoznicy ci przystqpili do porozumienia na
zasadach wspolnie uzgodnionych. W zwiqzku z powyzszym Pracodawca proponuje spotkanie
mediacyjne w dniu 4 stycznia 2013 roku, a po porozumieniu si^ co do realizacji wniosku o wydtuzenie
terminu obowiqzywania ulg do dnia 31 stycznia 2013 roku, kolejne spotkanie wyznaczyc na dzieri
15 stycznia 2013 roku.
8. Stanowisko strony zwiqzkowej.
Strona zwi^zkowa zaprzecza jakoby oczekiwata wydtuzenia obowiqzywania zakresu swiadczen
przejazdowych z roku 2012 na styczen 2013. Informujemy, ze wydtuzenie obowigzywania zakresu
swiadczeh w niezmienionym zakresie na styczen 2013 jest warunkiem koniecznym do spetnienia aby
zgodnie z oczekiwaniem Pracodawcow byta mozliwosc kontynuowania mediacji sporu zbiorowego po
1 stycznia 2013 roku. Informujemy, ze jestesmy gotowi ustalic 4 stycznia 2013 roku jako date, do
ktorej zostanie podje.ta decyzja o utrzymaniu zakresu swiadczeh na styczen 2013 roku w zakresie
obowia.zuja.cym w 2012 roku. Brak takiej decyzji do dnia 4 stycznia 2013 roku traktowany be.dzie
przez strone. zwiqzkowq jako rozbieznosc kohczqcq niniejszym protokotem
zbiorowego.

mediacje sporu

9. Stanowisko mediatora.
Mediator przyjmuje do wiadomosci stanowiska stron sporu. To znaczy stanowisko pracodawcy
dotycza.ce

koniecznosci

wynegocjowania

z

przewoznikami

(Koleje

Slqskie,

Dolnoslqskie

i Wielkopolskie) warunkow przysta_pienia do porozumienia w sprawie zakresu ulg. Oraz zwiqzanego
z tym warunku strony zwia.zkowej, ze przedtuzenie zwiqzanej z tym mediacji musi wiqzac sie^
z przedtuzeniem dotychczas obowigzujqcych ulg do 31 stycznia 2013 roku. Mediator biorqc pod
uwagQ przebieg dotychczasowych mediacji uwaza ze warunkiem koniecznym uzyskania porozumienia
w tej sprawie jest uzyskanie czasu na przeprowadzenie dodatkowych ustaleh. Z tego tez powodu
mediator sugeruje spetnienie warunku zwiqzkowego co stworzy stronom mozliwosc uzyskania
porozumienia w czasie kontynuacji mediacji w dniu 15 stycznia 2013 roku. Deklaracja Pracodawcy,
ze do 4 stycznia 2013 roku przekaze stronie zwiqzkowej ostateczny sposob realizacji ,,tego warunku"
jest dobrym krokiem w kierunku osiggni^cia porozumienia. Przedstawienie przez Pracodawcy
sposobu realizacji ,,tego warunku" powinno odbyc si§ podczas spotkania w dniu 4 stycznia 2013 roku.
Jezeli jednak do 4 stycznia 2013 roku nie nastqpi przedtuzenie do 31 stycznia 2013 roku stosowania
obowia_zuja,cych w zakresie roku 2012 ulg to niniejszy protokot z mediacji staje S!Q protokotem
rozbieznosci kohczqcym mediacje.
10. Stanowisko Pracodawcy
Pracodawca potwierdza stanowiska
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