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SZ 05/03/21       Warszawa, dnia 17 marca 2021 
 
 
 
 
 

       Pan 

       Czesław Warsewicz 

       Prezes Zarządu PKP CARGO S.A. 

        
 

           
 
 

Sekcja Zawodowa NSZZ „Solidarność” grupy PKP Cargo w związku z otrzymaniem                           

do konsultacji projektu Regulaminu Organizacyjnego Spółki PKP CARGO S.A, który został przyjęty 

Uchwałą Nr 68/2021 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 23 lutego 2021 roku stosując się do zapisów 

zawartych w Porozumieniu w sprawie wzajemnych zobowiązań Stron Zakładowego Układu 

Zbiorowego Pracy dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO S.A oraz ustawy o 

związkach zawodowych negatywnie ocenia przedstawiony projekt zmian organizacyjnych który 

naszym zdaniem jest eksperymentem na żywym organizmie, na pracownikach, a w żaden sposób nie 

przyczyni się do lepszego zarządzania spółką, a tym samym pozyskania i realizowania znacząco 

większych przewozów towarowych. Jest to ewidentny powrót do projektu organizacyjnego spółki PKP 

Cargo S.A., przygotowanego w 2015r. przez ówczesny Zarząd PKP Cargo S.A. (tzw. Bankomatów z 

PO). NSZZ „Solidarność” ten zły projekt odrzuciła przy poparciu obecnie zarządzających spółką PKP 

Cargo S.A., posłów na sejm RP wraz z obecnie urzędującym ministrem infrastruktury na czele. 

Domagamy się pozostawienia i utrzymania w obecnych strukturach zakładów Działu Kontroli, Działu 

Teleinformatyki, Działu Handlowego, Działu Wsparcia Sprzedaży, Działu Eksploatacji Lokomotyw, 

Działu Przewozów oraz Działu Utrzymania Infrastruktury i Urządzeń, Działu Logistyki, Działu 

Granicznego.  

Żądamy również zaprzestania prowokacyjnych działań rozpoczętej już reorganizacji w 

Centrali, która trwa wbrew zapisom porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań Stron ZUZP, 

pomimo niewyczerpania terminu konsultacji z ponadzakładowymi organizacjami związkowymi. 

Przedłożony projekt regulaminu i zaproponowane w nim zmiany, już wywołał obawy wśród 

klientów, którzy oczekują stabilnej pozycji przewoźnika jakim jest spółka PKP Cargo, co w 

konsekwencji może doprowadzić do ich odejścia oraz wywołał niepokój społeczny wśród 

pracowników. 
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W związku z powyższym zdecydowanie tak jak na wstępie odrzucamy przedstawiony projekt 

i apelujemy o traktowanie nas jako poważnego partnera w celu znalezienia skutecznych rozwiązań 

pomagających poprawić sytuację Spółki. Jest wiele obszarów w funkcjonowaniu PKP CARGO S.A., 

które mogą stanowić obszar optymalizacji, również kosztowej. Trzeba tylko chcieć to zrobić, chcieć 

to zrobić uczciwie, a nie wprowadzać nieprzemyślane rozwiązania, uderzające wyłącznie w 

pracowników na „dole”, którzy swoją pracą w tych trudnych czasach najlepiej pokazują jak bardzo im 

zależy na dobru i na ratowaniu spółki, a którzy w żadnym stopniu nie są winni obecnej, złej sytuacji 

w spółce.   

 

 

     

 
        Z poważaniem  
 

                      Przewodniczący 
                     Rady Sekcji Zawodowej 

              NSZZ „Solidarność” Grupy PKP Cargo 
 
                        Jan Majder 
 
 
 
 
Do wiadomości 

 Zenon Kozendra – Członek Zarządu PKP Cargo S.A. Przedstawiciel Pracowników 

 Pracownicy spółki 
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