Warszawa, dnia 4 lutego 2015 r.

Protokół z posiedzenia Senackiego Zespołu Infrastruktury.

Dnia 28 stycznia 2015 r. o godzinie 15.00 w sali 179 w gmachu Senatu odbyło
się posiedzenie Senackiego Zespołu Infrastruktury.
Na posiedzenie przewodniczący Zespołu zaprosił członków zarządu PKP Cargo,
przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a także przewodniczącego Sekcji
Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność.
Spotkanie poświęcone było omówieniu zagadnień związanych z ogłoszeniem
przetargu na zakup lokomotyw wielosystemowych, optymalizacji zatrudnienia w PKP
Cargo poprzez wprowadzanie programu dobrowolnych odejść, a także powołaniem
komitetu strajkowego załogi PKP Cargo.
W pierwszej części posiedzenia przewodniczący Senackiego Zespołu Infrastruktury
Pan Senator Stanisław Kogut przywitał zgromadzonych gości i poprosił, aby spotkanie
przebiegało w spokojnej atmosferze, mimo iż poruszane tematy budzą kontrowersje.
Jako pierwsza głos zabrała Pani Joanna Drozd - Dyrektor Biura w Spółce PKP Cargo.
Wystąpienie dotyczyło wprowadzenia i realizacji programu dobrowolnych odejść w PKP
Cargo i PKP Tabor. Pani Dyrektor przekonywała, że każdy wniosek został dokładnie
sprawdzony i przeanalizowany. Zespoły zajmujące się wprowadzaniem programu były
przeszkolone w zakresie ubezpieczeń społecznych (ZUS), tak aby móc udzielić
niezbędnych informacji oraz pomóc podjąć decyzję o uczestnictwie w programie.
Pani Dyrektor mówiła również o trwających aktualnie szkoleniach przygotowujących
do znalezienia innego miejsca zatrudnienia przez odchodzących pracowników PKP.
Jako następny głos zabrał Pan Henryk Grymel - Przewodniczący Sekcji Krajowej
Kolejarzy NSZZ Solidarność. Przewodniczący prezentował stanowisko związków
zawodowych. Mówił o tym, że PKP Cargo informując o planach uruchomienia PDO
szczyci się tym, że przekazywane informacje konsultowane były ze stroną społeczną,
jednak zdaniem związków zawodowych, żadne rozmowy w tej sprawie nie były

prowadzone. Pan Przewodniczący przekonywał, że tym samym nie ma wypracowanego
wspólnego stanowiska partnerów społecznych w tej sprawie. Podejmowanie decyzji przez
Zarząd i Radę Nadzorczą PKP Cargo bez konsultacji społecznych jest łamaniem
porozumień obowiązujących w spółce. Zdaniem pracowników PKP Cargo unikanie dialogu
i chęć powiększenia zysków spółki kosztem wdrożenia programu, stoi w sprzeczności
z nazywaniem spółki „przedsiębiorcą godnym zaufania”.
Pan Dyrektor Łukasz Strączek, a także Pan Łukasz Hadyś Członek Zarządu PKP
Cargo postulowali, aby przewoźnik zaproponował swoim pracownikom odprawy
w wysokości do 36-krotności miesięcznej pensji, a wszystkie sporne zagadnienia
konsultowane były na bieżąco ze związkami zawodowymi i przedstawicielami
zatrudnionych.
W dalszej części spotkania członkowie Zespołu, a także zaproszeni goście skupili
się na omówieniu przetargu na zakup lokomotyw wielosystemowych.
Zwiększono zamówienie do piętnastu sztuk z możliwością dokupu pięciu
kolejnych. Przedsięwzięcie ma związek z niedawnym zakupem czeskiej spółki AWT.
Na zakończenie spotkania Przewodniczący Senackiego Zespołu Infrastruktury oraz
członkini Zespołu Pani Senator Izabela Kloc zaapelowali do zarządu PKP Cargo
o rozmowy ze związkowcami, gdyż konflikt zarządu z pracownikami spółki zaostrza się,
co może w przyszłości prowadzić do strajku i licznych nieporozumień.

Protokół sporządzono
w Biurze Spraw Senatorskich (M.G.)
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KONFERENCJA
„Kierunki zmian prawa spółdzielczego w Polsce”
SENAT RP (28 października 2013 r.)

Godz. 11.00 Otwarcie Konferencji Naukowej – Wicemarszałek Senatu RP
Stanisław Karczewski
Godz. 11.15
Panel I.
Prawo spółdzielcze – część ogólna
1. Prof. dr hab. Adam Jedliński – Kierunki zmian de lege lata i de lege ferenda
(15 minut)
2. Prof. dr hab. Andrzej Szumański – Przekształcanie spółdzielni w spółki handlowe
(15 minut)
3. Alfred Domagalski – Spółdzielnia europejska – propozycje zmian (15 minut)
4. Prof. dr hab. Małgorzata Wrzołek-Romańczuk – Nadzór nad spółdzielniami de
lege lata i de lege ferenda (15 minut)
Dyskusja (15 minut)
Przewodniczy Senator Henryk Cioch
12.30-13.00 przerwa na kawę
Godz. 13.00
Panel II.
Spółdzielcze prawo mieszkaniowe
1. Prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski – Spółdzielczość mieszkaniowa de lege lata
i de lege ferenda (15 minut)
2. Dr Jerzy Jankowski – Model spółdzielczości mieszkaniowej de lege lata i de lege
ferenda (15 minut)
Dyskusja (15 minut)
Przewodniczy Senator Tadeusz Kopeć
Godz. 13.45
Panel III.
Spółdzielczość finansowa w Polsce
1. Rafał Matusiak – Spółdzielczość finansowa w Polsce ze szczególnym
uwzględnieniem spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (15 minut)
2. Piotr Huzior – Banki spółdzielcze w Polsce de lege lata i de lege ferenda
(15 minut)
Dyskusja (15 minut)
Przewodniczy Senator Grzegorz Bierecki
Godz. 14.30
Panel IV.
Spółdzielczość w świetle orzecznictwa Trybunału
Konstytucyjnego
1. Prof. dr hab. Andrzej Bałaban – Ocena orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
w sprawach spółdzielczości finansowej (15 minut)
2. Prof. dr hab. Marek Chmaj – Ocena orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w
sprawach Prawa spółdzielczego – część ogólna i spółdzielczego prawa
mieszkaniowego (15 minut)
Dyskusja (15 minut)
Przewodniczy Senator Kazimierz Kleina
Godz. 15.15
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