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„PKP Intercity" S.A.
ul. Zelazna 59a, 00-848 Warszawa
REGON: 017258024
NIP: 526-25-44-258

Warszawa, dnia 30.09.2014r.
Pan
Marcin Celejewski
Prezes Zarz^du
PKP Intercity S.A.

Dzialajac na podstawie uchwai organow zwi^zkow, postanawiamy o wszcz^ciu dialogu
spolecznego przed wszcz^ciem procedury sporu zbiorowego, okreslonego w §13 ust.1-4
Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowi^zan pracodawcy i partnerow spolecznych,
reprezentuj^cych pracownikow zatrudnionych przez jednostki organizacyjne wchodz^ce
w sklad „PKP Intercity" S.A.
Strona zwi^kowa domaga si?:
1. Wyplacenia dodatkowej premii w listopadzie 2014r. w wysokosci 800 zl dla
kazdego pracownika wg stanu zatrudnienia na dzien 01.11.2014r.
2. Utrzymania poziomu zatrudnienia w zakladach spolki i ich jednostkach
wykonawczych, pozwalaj^cego na realne i bezpieczne wykonywanie
powierzonej pracy. Natychmiastowego wstrzymania zwolnien z przyczyn
lezqcych po stronie pracodawcy.
3. Uzgodnienia jasnych zasad wynagradzania dla pracownikow wskazanych
w §3 ust.3 ZUZP a wynagradzanych na podstawie uchwaly Zarz^du Spolki.
4. Zaprzestania wydatkowania przez Spolk^ znacznych srodkowfinansowychna
uslugi firm doradczych i konsultingowych a skupienie si? na rzeczywistych
potrzebach szkoleniowych pracownikow, (np. brak szkolen pracownikow
utrzymania taboru w zakresie obslugi nowego taboru lub po modernizacji).
5. Przestrzegania praw i wolnosci zwi^zkowych, zaprzestania utrudniania
dzialalnosci zwi^zkowej, przestrzegania trybu opiniowania i uzgadniania ze
zwi^zkami zawodowymi spraw okreslonych w prawie pracy oraz
wewn^trznych porozumieniach zawartych w Spolce.
6. Poprawy warunkow pracy, usuni^cie usterek wykazywanych we wnioskach
pokontrolnych Paiistwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
oraz SIP. Eliminacji ur^gaj^cych podstawowym standardom warunkow
socjalnych i sanitarnych na wielu stanowiskach pracy.
7. Odst^pienia od lamania zapisow ZUZP w kwestii miejsca pracy jako punktu
geograficznego.
8. Nalezyte zaopatrzenie pracownikow w odziez ochronnq i umundurowanie
identyfikacyjne oraz srodki produkcji i cz^sci zamienne do eksploatowanego
taboru, zgodnie z potrzebami.
9. Natychmiastowej realizacji urlopow zdrowotnych maszynistow.
10. Zaprzestania zatrudniania pracownikow zwigzanych z ruchem poci^gow
powyzej 12 godzin i opracowanie procedur post^powania dyspozytur.

11. Wstrzymania zmian organizacyjnych, polegajqcych na centralizacji
i wdrazaniu pionowych struktur zarz^dzania przez sp61k§, co prowadzi do
zniszczenia dotychczasowych sprawdzonych struktur i chaosu organizacyjnego
bez przedstawienia zwi^zkom rzetelnych analiz z uzasadnieniem technicznoekonomicznym oraz ich skutkow dla pracownikow.
12. Wycofania planow likwidacji lub ograniczenia kompetencji Zakladow Spolki
oraz utrzymanie statusu pracodawcy wielozakladowego,
w ktorym
kompetencje pracodawcy w rozumieniu Art.3 Kodeksu pracy, posiada kazdy
z zakladow.
13. Przestrzegania przez osoby kieruj^ce w Spolce wprowadzonego przez Grup?
PKP Kodeksu Etyki a zwlaszcza, traktowania pracownikow z godnosciq
i poszanowaniem, zaprzestania szykanowania, porozniania i stosowania
zastraszania wobec pracownikow pod grozbq zwolnienia z pracy, a takze
zwalniania pracownikow bez uzasadnionej przyczyny i wczesniejszego
stosowania innych srodkow dyscyplinuj^cych przewidzianych w prawie pracy.
Zgodnie z §11 ust. 2a Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowi^zah pracodawcy
i partnerow spolecznych, reprezentuj^cych pracownikow zatrudnionych przez jednostki
organizacyjne wchodz^ce w sklad „PKP Intercity" S.A. oczekujemy podj?cia dialogu
bezposredniego przez Zarzad PKP Intercity S.A. w sprawie realizacji wysimi?tych przez nas
postulatow w terminie umozliwiaj^cym zawarcie porozumienia w ci^gu 30 dni.
Ponadto nizej podpisane Z w i ^ k i Zawodowe zastrzegaj^ sobie mozliwosc wszcz^cia
procedury sporu zbiorowego w rozumieniu ustawy o rozwi^zywaniu sporow zbiorowych
z dnia 23 maja 1991 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 236 z 1991 r. z pozniejszymi zmianami)
w przypadku, gdyby prowadzony dialog spoleczny nie doprowadzil w ci^gu 30 dni do
zawarcia porozumiema.

