
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

na 35. posiedzeniu Senatu
w dniu 1 lipca 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana w kolejnym oœwiadczeniu senatorskim w sprawie sytuacji w przedsiêbiorstwie

PKP Cargo, a w szczególnoœci w podkarpackim zak³adzie tej spó³ki w Przemyœlu.
Analizuj¹c odpowiedŸ Pana Ministra na moj¹ interpelacjê z dnia 26 lutego 2009 r. oraz sygnalizowa-

ne koncepcje w spó³ce, mo¿na odnieœæ wra¿enie, i¿ ministerstwo oraz PKP SA nie sprawuj¹ w³aœciwego
nadzoru merytorycznego ani w³aœcicielskiego nad dzia³aniami tej spó³ki.

Fragment odpowiedzi Pana Ministra na moj¹ interpelacjê z dnia 26 lutego bie¿¹cego roku informuje,
i¿: „Obecnie w PKP Cargo SA oszacowywane s¹ nadwy¿ki zatrudnienia w wymiarze ca³ej Spó³ki i zostan¹
one zró¿nicowane adekwatnie do warunków miejscowych dla ka¿dego zak³adu i konkretnych lokaliza-
cji, w szczegó³owych programach naprawczych opracowanych dla ka¿dego z nich”.

W dniu 15 czerwca bie¿¹cego roku w Stalowej Woli odby³o siê drugie spotkanie zorganizowane przez
przedstawicieli Niezale¿nego Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ”, Zwi¹zek Zawodowy
Maszynistów Kolejowych w Polsce i Zwi¹zek Zawodowy Kolejarzy.

Panie Ministrze, do dnia tego spotkania zwi¹zkom zawodowym, a co za tym idzie – pracownikom PKP
Cargo, nie zosta³y przekazane ¿adne wi¹¿¹ce informacje dotycz¹ce restrukturyzacji i zwolnieñ pracowni-
czych. Mam powa¿n¹ obawê, czy dzia³ania naprawcze mimo trudniejszej sytuacji w spó³ce s¹ w ogóle po-
dejmowane i czy zostan¹ podjête na czas. Chyba ¿e chodzi o tani¹ prywatyzacjê, o przygotowaniach do
której Pan Minister wspomina w odpowiedzi na moj¹ interpelacjê. Ponadto przekazywane na spotkaniu
informacje pozwalaj¹ domniemywaæ, i¿ potencjalne dzia³ania id¹ tak¿e w kierunku odwrotnym ni¿ infor-
macja Pana Ministra i nie bêd¹ uwzglêdnia³y na przyk³ad du¿ego ob³o¿enia prac¹ w oddziale spó³ki w Roz-
wadowie.

Na spotkaniu tym, mimo przes³anych wczeœniej zaproszeñ, nie zjawi³ siê nikt z przedstawicieli kiero-
wnictwa spó³ki. Uczestnikami spotkania, oprócz przedstawicieli zwi¹zków zawodowych, by³o trzech
parlamentarzystów, przedstawiciel wojewody podkarpackiego oraz starosta.

W zwi¹zku z tym jeszcze raz pozwalam sobie wyraziæ moje g³êbokie zaniepokojenie losem zarówno
pracowników spó³ki PKP Cargo, jak i samej spó³ki, a tak¿e bardzo proszê Pana Ministra o wyjaœnienie
tej sytuacji i reakcjê oraz dzia³ania stosowne do Pañskich uprawnieñ i obowi¹zków.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl




