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CaKEjTKontyn^^^
dzialah wtascicielsjcicii w stosunku do Spotki
Przewo; i^p'Regionalne, niedotrzymaniem terrpinow realizacji harmonogramow programu
oddtuze iiaTnapravvueyu, iidjw
przewoznik pasazerski w Polsce znalazt siQ
na skra|u^u^a!ij>occi. DodclticoM'^'g!JWd1?'^p™^
od Przewozow Regionalnycli pracy
przewozowej przez nowoutworzone spoiki marszatkowskie pracownicy PR
zwalniani
z pracy. Dziatania wlascicielskie zmierzajace do likwidacji Spoiki PR odbywaj^ siQ przy
calkowitej biernosci i za aprobatq rzqdu, ktory nie zrobil nic, aby zmienic zl^ Ustawy
0 usamorz^dowieniu PR 1 naprawic system w segmencie przewozow regionalnycli.
Z uwagi na to, ze w Przewozach Regionalnych nie zawarto Paktu Gwarancji Pracowniczych,
a spor zbiorowy w tej sprawie zakohczyl siQ Protokolem Rozbieznosci, pracownicy Spoiki
zostali pozbawieni stosownej ochrony przed destrukcyjnymi dzialaniami wlascicielskimi.
W takiej sytuacji nizej podpisane organizacje zwi^zkowe zmuszone
do podj^cia akcji
strajkowej w Spolce.
Niniejszym informujemy, ze na podstawie podpisanego w ramach sporu zbiorowego w dniu
04.11.2013r. Protokolu Rozbieznosci w ramach sporu zbiorowego, a takze wi^z^cego
Referendum przeprowadzonego w Spolce w dniach 05-26.08.2013r., w ktorym pracownicy
opowiedziell si^ za podjQCiem strajku w przypadku nie zawarcia Paktu Gwarancji
Pracowniczych, po wyczerpaniu wszelkich mozliwych sposobow naprawy sytuacji Spoiki
wyrazanych w wyst^pieniach m.in. do Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 03.12.2013r.,
05.02.2014r., 13.02.2014r., 08.10.2014r., 06.11.2014r., 24.03.2015r., 18.04.2015r.,
01.06.2015r. oraz wystapienia do Prezes Rady Ministrow z dnia 03.02.2015r., a takze
Sejmowej Komisji Infrastruktury 23.01.2014r. i wielokrotnymi spotkaniami z Zarz^dem Spoiki
Przewozy Regionalne, zgodnie z Rozdzialem IV Ustawy z 23 maja 1991r. o rozwi^zywaniu
sporow zbiorowych w dniu 29.06.2015r. od godz. 0.01 zostanie przeprowadzony strajk.
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Komunikat Komitetu Strajkowego
W zwigzku z decyzj^ Ogolnokrajowych Zwi^zkow Zawodowych dzialaj^cych
w „Przewozy Regionalne" Sp. z o.o. o podjQCiu akcji strajkowej 29 czerwca 2015r.
od godz. 0.01 w Spotce PR zwracamy SIQ do wszystkich organizacji
Miedzyzaktadowych, Zaktadowych organizacji zwiazkowych we wszystkich Oddziatach
Spotki 0 powotanie wspolnych Zaktadowych Komitetow Strajkowych, rozpropagowanie
Apelu Komitetu Strajkowego i zorganizowanie spotkan z pracownikami informuj^cych
0 przyczynach strajku.
Przypominamy o obowi^zku
przeprowadzenia strajku.
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29 czerwca 2015r.
Strajk generalnyw Przewozach Regionalnych

Kolezanki i Koledzy! Kolejarze!

Kazdy z nas boi si^ o swoj^ przysztosc, o mozliwoSd utrzymania rodziny, ale
nadszedt czas, kiedy przez celowe dziatania wl^kszosci Marszatkow przy biernosci
rzgdu wszyscy takjak kiedys pracownicy ^Iqskiego Zaktadu Przewozow Regionalnych a
obecnie Oddziatow Dolnosl^skiegO; todzkiego i Matopolskiego stracimy miejsca
pracy. Musimy skutecznie przeciwstawic s\q zagrozeniom 1 dac ostateczny odpor
haniebnym probom likwidacji najwiekszego przewoznika pasazerskiego w Polsce.
Rz^d, jako autor ustawy o usamorz^dowieniu PR i Marszatkowie wojewodztw nie
udzwign^li ci^zaru odpowiedzialnosci za Przewozy Regionalne. Niektorzy z nich
z premedytacj^ prowadzg destrukcyjne dziatania wobec naszej firmy. Realizowane
wczesniej przez spotk^ PR zadania obecnie przejmowane s^ przez nowotworzone
spotki marszatkowskie, a pracownicy PR trac^ prac^. Poci^gow jest coraz mniej, ludzie
nie majg czym dojezdzac do pracy i szkoty, w zamian tworzone s^ struktury nowych
spotek z kosztownyml zarzgdami i radami nadzorczymi. Proces usamorz^dowienia
kolejowych przewozow regionalnych okazat s\q fatalny w skutkach - w ci^gu ostatnich
6 lat Polska Koiej stracita az 24 min pasazerow.
Dotychczasowe dziatania rz^du i niektorych marszatkow prowadz^ najwiekszego
polskiego przewoznika pasazerskiego do katastrofy. Mocno zaawansowana (po
drugim czytaniu) jest za to nowelizacja Ustawy umozliwiaj^cej upadtosc spotek
kolejowych, m.in. Sp6tki Przewozy Regionalne.
0
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wielokrotnie do najwyzszych wtadz w kraju. Kierowalismy pisma do premierow Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Apelowalismy do wszystkich kolejnych ministr6w
infrastruktury - pocz^wszy od Cezarego Grabarczyka, Stawomira Nowaka, Elzbiety
Biehkowskiej, na Marii Wasiak skohczywszy. Interweniowalismy na Sejmowej Komisji
infrastruktury, organizowaltsmy marsze i wiece, informowalismy media, a takze
przeprowadzilismy wazne i wi^z^ce referendum strajkowe. Na prosbe wicepremier
Biehkowskiej pod koniec 2013 roku zawiesilismy strajk w naszej firmie. Zamiast
obiecanej naprawy systemu doprowadzono nasz^ spotke na skraj upadtosci. Miarka
sie przebrata.
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decydentow, za wyj^tkiem jednego - strajku! Nie mozemy dopuscic do utraty
naszych miejsc pracy!
Nie poddawajmy s'lq bez waiki i wszyscy razem przyst^pmy do strajku w dniu
29.06.2015r. od godz. 0.01.
Wzywamy tez cate ^rodowisko kolejowe do podjQcia dziatah solidarnosciowych ze
strajkujacymi pracownikami Przewozow Regionalnych walczacymi o utrzymanie
miejsc pracy i przywrdcenie pot^czeh kolejowych przyjaznych dIa pasazerow.
Komitet Strajkowy Kolejarzy
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