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Protokot z mediacji z dnia 25 stycznia 2013 oraz dnia 28 stycznia 2013 roku
pomie.dzy (Confederacy Kolejowych Zwiajzkow Zawodowych, Sekcja. Krajowa_
Kolejarzy NSZZ Solidarnosc, Federacja_ Zwiazkow Zawodowych Pracownikow

PKP i innymi Zwi^zkami Zawodowymi, a Spotkami PKP Cargo SA(wraz ze
Spotkami zaleznymi), PKP Polskie Linie Kolejowe, SKM w Trojmiescie,

Warszawska Kolej Dojazdowa, PKP Intercity, TK Telekom, PKP Energetyka,
reprezentowanymi przez Prezesa Zwia^zku Pracodawcow Kolejowych przy

udziale Mediators pana Longina Komotowskiego

W dniu 25 stycznia 2013 roku w godz. 9-16 odbylo si§ spotkanie mediacyjne stron
sporu zbiorowego przy udziale Mediatora Pana Longina Komolowskiego. Strony
przedstawify swoje stanowiska. Zostaly przygotowane i podpisane oswiadczenia stron,
co do intencji dolozenia wszelkich starari, co do zakonczenia procesu mediacji w styczniu
2013 roku. Ustalono list§ obszarow do dalszych mediacji,

W dniu 28 stycznia 2013 roku kontynuowano spotkanie. Mediator przypomniat
ustalenia spotkania w dniu 25 stycznia 2013 roku oraz poprosil Pracodawc^ o
przedstawienie dokonanych analiz w zakresie poszczegolnych szczegotowych kwestii w
sporze. Pracodawca przedstawtf aktualne stanowisko Pracodawcy w kazdym z obszarow,
do ktorego to ustosunkowate si§ strona spoJeczna.

Obszar 1

Stanowisko Pracodawcy

Pracodawca informuje, iz sa^ obecnie prowadzone intensywne dzialania z Kolejami
Sla^skimi oraz Kolejami Dolnosla^skimi prowadza^ce do przysta^pienia tych podmiotow do
porozumienia o ulgach przejazdowych. Pracodawca dolozy wszelkich staran, aby mozliwe
bylo dota^czenie tych podmiotow do juz zawartego porozumienia z przewoznikami do dnia
1 lutego 2013 roku.

Stanowisko Zwiajzkow zawodowych

Zwia^zki zawodowe przyjmuja^ informacj^ dotycza^ca. mozliwosci przysta^pienia nowych
przewoznikow samorza^dowych (Koleje Sla^skie i Koleje Dolnosla^skie) do porozumienia o
ulgach przejazdowych i oczekuj^, ze rozmowy zakoncza^ si^ sukcesem. Oczekiwaniem
zwia^zkow zawodowych jest zawarcie stosownych porozumieh do kohca stycznia 2013
roku.

Obszar 2

Stanowisko Pracodawcy

Pracodawca informuje, iz w porozumieniu reguluja^cym ulgi przejazdowe na lata 2013 i
lata naste,pne jest zwarta formula ustalaja^ca zasady waloryzacji cen wykupu swiadczenia
o srednioroczny wzrost cen biletow jednorazowych, a w przypadku niepodnoszenia cen
biletow - o wskaznik inflacji oglaszany przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

Ponadto Pracodawca informuje, ze ceny biletow okresowych odcinkowych na odleglosc do
200 kilometrow u 4 przewoznikow (to jest 1C, SKM, KM, WKD) realizuja^cych to
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porozumienie na rok 2013 zostaly ustalone w granicach cenowych od 13 do 15 z\, a w
pocia_gach TLK - 34 lub 45 z\ zaleznosci od klasy. Wzrost cen biletu sieciowego w
spofce 1C jest o kilkanascie procent.

Pracodawca deklaruje wystajDienie do przewoznikow, o ktorych mowa wyzej, o
zastosowanie na lata naste_pne zasady wzrostu cen biletow odcinkowych okresowych i
sieciowych, u przewoznikow, o ktorych mowa wyzej, wedlug zasady analogicznej jak przy
ustalaniu cen wykupu swiadczenia.

Stanowisko Zwia_zk6w zawodowych

Zwia^zki zawodowe zwracaja^ uwage., ze cena wykupu swiadczenia na rok 2013 wzrosJa
wie_cej niz zasada okreslona przez Pracodawce_ w porozumieniu.

Co do cen biletow odcinkowych okresowych i sieciowych Zwi^zki zawodowe stoja^ na
stanowisku, ze wzrost cen rok do roku moze naste_powac w wysokosci analogicznej do
wielkosci okreslonej w porozumieniu co do ceny wykupu swiadczenia, to znaczy o realny
wzrost cen biletow jednorazowych, bajdz o poziom inflacji.

Zwia^zki zawodowe akceptuja, zasady wzrostu cen przedstawiona, przez Pracodawc^,
zwracaja, uwag^, iz zasady takie powinny obowia^zywac wszystkich przewoznikow, a takze
winne bye kontynuowane w latach naste_pnych.

W przypadku przewoznika PR ustalone na rok 2013 rok ceny wykupu biletow okresowego
i sieciowego sa^ nie do przyje_cia i be_da^ przedmiotem negocjacji w ramach sporu
zbiorowego w dniu 29 stycznia 2013 roku.

Przy realizacji powyzszego zwiqzki zawodowe potwierdzaja^, iz ulgi przejazdowe dla
uprawnionych dotycza^ wyJ$cznie klasy II. Natomiast ewentualnosc korzystania z klasy I,
moze nastajDic po dokonaniu dodatkowej oplaty przez uprawnionego, jesli regulacje
Zakladowych Ukladow Zbiorowych Pracy nie stanowia^ inaczej.

Obszar 3

Stanowisko Pracodawcy

Pracodawca deklaruje utrzymanie uprawnien do ulgi 99% w klasie II dla pracownikow w
roku 2013 u wszystkich przewoznikow obj^tych porozumieniem.

Stanowisko Zwia_zkow zawodowych

Zwia^zki zawodowe oczekuja^ przywrocenia od dnia 1 stycznia 2014 roku zasady
stosowania ulgi 99% w stosunku do realnych cen biletow, a zasada 50% najtahszego
biletu winna odnosic sie_ do najtahszego biletu na sieci PKP.
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Obszar 4

Stanowisko Pracodawcy

Pracodawca deklaruje przeznaczenie la^cznej kwoty 5 mln zlotych na dodatkowe zasilenie
kont ZakJadowych Funduszy Swiadczeri Socjalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie
wykupu ulg przejazdowych dla emerytow, rencistow i osob pobieraja^cych kolejowe
swiadczenie przedemerytalne wedlug zasady dochodowej. Dla osob pobieraja.cych rente, z
tytuJu calkowitej niezdolnosci do pracy w zwia^zku z wypadkiem w pracy lub choroba^
zawodowa, oraz pobieraja_cych rente, rodzinna. zwia^zana^ z powyzszym dofinansowanie
wykupu uprawnieri wedlug pracodawcy powinno wynosic 100%.

Stanowisko Zwiqzkow zawodowych

Zwia^zki zawodowe przyjmuja. propozycje, pracodawcow ustanowienia kwoty na
finansowanie ulg emerytow i innych uprawnionych, jednakze uwazaja^ te. kwote_ za wysoce
niewystarczajsca.. Zwia^zki zawodowe nie akceptuja^ takze formy dystrybucji
wynegocjowanej kwoty poprzez Zakladowe Fundusze Swiadczeri Socjalnych.

Proponuja, przeznaczenie wynegocjowanej kwoty bezposrednio na rzecz przewoznikow, za
ich jednoczesna. deklaracja^ znacznego obnizenia kwoty wykupu przez emeryta lub innego
uprawnionego.

Zwia^zki zawodowe oczekuja., iz kwota wykupu ponoszona przez emeryta lub innego
uprawnionego nie przekroczy lg_cznie 20 zlotych. Dla negocjacji tego punktu zwia^zki
zawodowe oczekuja^, iz w kolejnej turze mediacji wezma, udzial upelnomocnieni
przedstawiciele poszczegolnych przewoznikow.

Obszar 5

Stanowisko Pracodawcy

Pracodawca podtrzymuje swoje Stanowisko dotycza.ce zakresu ulg dla czlonkow rodzin
realizowanych poprzez ksia.zeczki kuponowe przy zachowaniu zasady, ze w stosunku do
cztonkow rodzin pracownika wykup kazdej pierwszej ksia^zeczkt danego rodzaju, jest
w 50% finansowany przez pracodawce..

Stanowisko Zwia.zk6w zawodowych

Zwia^zki zawodowe, oswiadczaja^, iz przy utrzymaniu propozycji pracodawcow w zakresie
czlonkow rodzin oczekuja^ przysta_pienia do negocjacji z zakresie wysokosci rekompensaty
finansowej.

Celem kontynuowania mediacji strony ustalily termin nast^pnego spotkania z udzial
upelnomocnionych przedstawicieli przewoznikow na dzieri 30 stycznia 2013 roku go
11.00 ul. Jaracza 2, Warszawa
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