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Szanowny Panie Przewodniczący,
w nawiązaniu do Stanowiska nr 2 przyjętego podczas II Sesji XIV Zebrania Delegatów
Regionalnej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność” przy Regionie Małopolskim z dnia 21 czerwca 2021 r.
w sprawie masowych zwolnień w spółce PKP TELKOL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (PKP
Telkol/Spółka), pozwolę sobie nadmienić, że Skarb Państwa nie jest wspólnikiem spółki PKP Telkol.
Jedynym właścicielem udziałów PKP Telkol jest spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. W związku
z powyższym, Ministerstwo Aktywów Państwowych pozyskuje informacje o PKP Telkol od PKP S.A.
Polskie Koleje Państwowe S.A. przekazały do Ministerstwa Aktywów Państwowych wyjaśnienia
Zarządu PKP Telkol w zakresie zagadnień poruszonych w stanowisku Delegatów. Zarząd PKP Telkol
utrzymuje, że program zwolnień w PKP TELKOL w roku 2021 obejmuje około 100 osób. Wskazana
redukcja zatrudnienia jest konsekwencją, zarówno planowanego zakończenia działalności Spółki
w obszarach nierentownych, jak również trudnej sytuacji finansowej podmiotu. Jak zapewnia Zarząd
PKP Telkol, rozwiązywanie umów o pracę odbywa się z poszanowaniem praw pracowniczych.
Zarząd PKP Telkol poinformował, że w celu zapewnienia funkcjonowania Spółki,
w tym utrzymania jak największej liczby miejsc pracy, uwzględniając pogarszającą się sytuację
finansową, Spółka opracowała Plan Restrukturyzacji PKP Telkol na lata 2021-2026. Zdaniem Zarządu
PKP Telkol, realizowany Plan kładzie oczywiście nacisk na oszczędności w wielu obszarach, ale także
zwraca uwagę na poprawę funkcjonowania Spółki, poprzez usprawnienie procesów, podniesienie
jakości świadczonych usług, wprowadzenie systemów, które usprawniają pracę i ułatwiają przepływ
informacji. Konieczność ograniczenia zatrudnienia jest tylko jednym z działań, podjętych w celu
ratowania Spółki i optymalizacji jej funkcjonowania.
Jak zapewnia Zarząd PKP Telkol Plan Restrukturyzacji jest wdrażany przy otwartej komunikacji
z pracownikami. Poszczególne etapy wychodzenia z sytuacji kryzysowej poprzedzone są kampanią
informacyjną. Niezależnie o tych działań, Zarząd PKP Telkol prowadzi stały dialog ze związkami
zawodowymi. Od początku tego roku odbyło się kilkanaście spotkań ze stroną społeczną. Zarząd PKP
Telkol zapewnia, że z szacunkiem odnosi się do wszystkich pracowników Spółki, niezależnie od tego,
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czy należą do związku zawodowego czy nie oraz niezależnie od organizacji związkowej. Zarząd
podkreśla, że docenia szczególną rolę Partnerów Społecznych w kształtowaniu właściwej kultury
organizacyjnej oraz zasad pożycia społecznego.
Chciałbym również poinformować, że przekazane do Ministerstwa Aktywów Państwowych informacje
potwierdzają, że proces przejęcia spółki PKP Telkol przez PKP PLK S.A. jest kontynuowany.
Zarząd PKP Telkol, realizując postanowienia Porozumienia, zawartego pomiędzy PKP S.A. a PKP PLK
S.A. w sprawie zasad współpracy, dotyczących badania PKP Telkol sp. z o.o. oraz wyceny jej udziałów,
uzgadnia z PKP PLK S.A. postanowienia umowy o zachowaniu poufności, co pozwoli na przekazanie
PKP PLK S.A. informacji poufnych, niezbędnych w opinii PKP PLK S.A. do realizacji badania.
Mając na uwadze znaczenie spółki PKP Telkol dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego,
wyrażam przekonanie, że w imię wspólnego interesu, jakim jest sprawne funkcjonowanie transportu
kolejowego oraz sanacja Spółki i jej rozwój, możliwe jest wypracowanie porozumienia, pomiędzy stroną
społeczną a Zarządem Spółki, a proces przejęcia PKP Telkol przez PKP PKL S.A. zostanie
doprowadzony do końca, dając Spółce szansę na sprawniejsze funkcjonowanie, a załodze możliwość
pracy w podmiocie z perspektywami na rozwój.
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