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Pomimo wielu staran i dobrej woli ze strony kolejowych zwiazkow zawodowych do tej pory
Rzajd RP nie podjaj skutecznych dzialari w sprawie realizacji postulatow naszej Petycji
z 29 kwietnia 2009 roku. W niej to okreslilismy podstawowe warunki konieczne do stworzenia
wlasciwych warunkow funkcjonowania polskich kolei. Na dodatek, w tym roku Rza^d RP podjal
intensywne przygotowania do prywatyzacji, a wtasciwie wyprzedazy spolek kolejowych, by w ten
sposob pokryc historyczne dlugi PKP S.A., ktore wynikafy glownie z braku odpowiedniego
dofinansowywania kolei przez panstwo w procesie restrukturyzacji przedsi?biorstwa panstwowego
Polskie Koleje Panstwowe.
W spolkach Grupy PKP podj?to takze gt?bokie procesy restrukturyzacyjne, likwiduja^ce
miejsca pracy. Kolej ma wi?c po raz kolejny stac si? ofiara^ problemow budzetowych panstwa.
Wiele zlego juz wyrza^dza, przeslany przez Rza^d RP do Sejmu, projekt zmiany ustawy
0 restrukturyzacji, komercjalizacji i prywatyzacji PKP, umozliwiajqcy upadtosc spolek powstalych
na mocy tej ustawy. Wszystko to bezposrednio bardzo powaznie zagraza naszym miejscom pracy.
W zwiajzku z powyzszym, Komitet Protestacyjno-Strajkowy, powolany przez Federacj?
Zwiajzkow Zawodowych Pracownikow PKP, Sekcj? Krajowa^ Kolejarzy NSZZ ,,Solidarnosc"
1 Konfederacj? Kolejowych Zwiqzkow Zawodowych, podjaj decyzj? o przeprowadzeniu
w Warszawie dzisiejszej pikiety kolejarzy przed Ministerstwem Infrastruktury. Jest to nasze
ostatnie ostrzezenie dla Rzajdu przed ogtoszeniem bardziej drastycznych form protestu.
Kieruj^c si? interesem polskich kolei i obrona^ naszych miejsc pracy, za^damy od Rz^du RP
i wtascicieli spoiek PKP i samorza^dowych:
1. Przyj?cia polityki transportowej panstwa, gwarantuja^cej finansowanie infrastruktury
drogowej i kolejowej w relacji 60:40;
2. Odstajjienia od planow prywatyzacji spolek Grupy PKP bez zapewnienia im
wi?kszosciowego udzialu Skarbu Panstwa oraz przeznaczenia catosci srodkow finansowych,
uzyskanych w wyniku prywatyzacji tych spolek, na ich bezposrednie dokapitalizowanie;
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3. Pelnego oddiuzenia PKP S.A. srodkami budzetu panstwa, a nie srodkami uzyskanymi
z prywatyzacji spoiek Grupy PKP oraz uregulowania spraw podatkowych w operacjach
finansowych mi?dzy spotkami Grupy PKP i w stosunku do Skarbu Panstwa;
4. Natychmiastowego przekazania spoikom Grupy PKP w formie aportu majajtku niezb?dnego
do ich funkcjonowania;
5. Przekazania PKP CARGO S.A. kwoty 230 mln zt na inwestycje, utraconej w wyniku ugody
restrukturyzacyj nej;
6. Zapewnienia PKP Intercity S.A. srodkow na inwestycje taborowe;
7. Pemej realizacji ustalonych kwot na finansowanie Przewozow Regionalnych, w tym
realizacji uzgodnionych srodkow na inwestycje taborowe;
8. Zapewnienia zrodel fmansowania inwestycji rozwojowych spolkom: PKP Szybka Kolej
Miejska w Trojmiescie, Koleje Mazowieckie i Warszawska Kolej Dojazdowa;
9. Zapewnienia fmansowania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na poziomie:
a) gwarantuja^cym wykorzystanie przez ni% wszystkich mozliwych srodkow z Unii
Europejskiej na modernizacj? infrastruktury kolejowej;
b) niezb^dnym dla nalezytego utrzymania infrastruktury kolejowej b^da^cej w jej zarzqdzie
w niezmienionej wielkosci;
10. Petnego fmansowania ze srodkow budzetowych infrastruktury kolejowej, niezbfdnej do
prowadzenia przewozow rozproszonych, w tym przede wszystkim stacji rozrza^dowych ;
11. Utrzymania
ilosci
uruchamianych
poci^gow
przewozow
regionalnych
i mie/izywojewodzkich na niezmienionym poziomie, a takze wprowadzenie, poprzez
zmiany ustawowe, obowia^zku swiadczenia uslug przewozowych wzajemnie si?
uzupemiaja^cych.
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