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Związkowcy z PKP Cargo naruszyli prawo? 
Dwaj członkowie rady 
nadzorczej PKP Cargo 
ze związków zawodowych 
otrzymali opinię prawną 
o działaniu na szkodę spółki. 

Spółka zarzuca im 
nielojalność I działanie 
na szkodę firmy 
- dowiedziała się 
„Wyborcza". 

MARIUSZ PIOTROWSKI 

To pokłosie ciągnącego się od końca 
lipca sporu o podwyżki. Związkow
cy żądali250 zł na rękę na pracowni
ka, argumentując, że to im się nale
ży, bo w ramach programu dobro
wolnych odejść ze spółki odeszło pra
wie 4 tys. osób, a ilość pracy pozo
stała tak sama. W ramach negocjacji 
różnica wyniosła 40 zł: związkowcy 
zeszli do 150 zł, zarząd zaoferował 
110 zł, ale potem nastąpił klincz. 

- Wymagania związków są abso
lutnie nie do spełnienia. Położyliśmy 
na stole prawie cały zeszłoroczny 
zysk, a związki i tak tego nie przyję
ły - tłumaczył „Wyborczej" Adam Pur-
win, prezes PKP Cargo. Ostatecznie 
zarząd i tak zdecydował się na przy
znanie podwyżek dla pracowników 
w ustalonej przez siebie wysokości, 
a związkowcy zorganizowali refe
rendum strajkowe, w któiym więk
szość załogi opowiedziała się za straj
kiem. Ale nie jest on jeszcze pewny 
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W referendum 
większość załogi 
opowiedziała się za 
strajkiem. Ale nie jest on 
jeszcze pewny 
- 7 września odbędzie 
się kolejne spotkanie 
z zarządem 

- 7 września odbędzie się kolejne spo
tkanie obu stron. 

Zarzuty naruszenia przepisów do
tyczą dwóch członków rady. Krzysz
tofa Czarnoty z FZZP PKP i Marka 
Podskalnego, przewodniczącego za
kładowej „Solidarności", a zamó-
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wioną przez spółkę opinię prawną, 
do której dotarła „Wyborcza", przed
stawiono im podczas spotkania rady 
nadzorczej w poniedziałek. Pod-
skalnemu zarzuca się m.in. branie 
udziału w mediacjach z zarządem 
spółki po stronie związkowej, co we
dług opinii stanowiło naruszenie obo
wiązku lojalności wobec spółki. 
„Z obowiązku tego wywodzi się bo
wiem nakaz podejmowania przez 
członków rady nadzorczej każdej 
spółki (...) działań zgodnie z intere
sem spółki oraz zakaz podejmowa
nia działań, które mogłyby zostać 
uznane zasprzeczne z t ym intere
sem" - czytamy w opinii. 

Równie poważny jest zarzut upu-
bliczniania tajnych informacji doty
czący przebiegu posiedzenia rady. 

Chodzi o uchwałę rady w sprawie 
podwyżek dla każdego z członków 
zarządu o 10 tys. zl. Związkowcy so
bie ją przekazywali, choć nie była ona 
jawna, a zarząd ostatecznie nie za
akceptował tego wniosku. W opinii 
prawnej czytamy, że to działanie na 
szkodę spółki oraz próba wywiera
nia nacisku w celu uzyskania pod
wyżek dla pracowników. „Działania 
takie wprost kwalifikują się jako re
prezentowanie przez członków RN 
interesów innych niż interesy samej 
Spółki". 

Ostatni zarzut dotyczy odmowy 
udziału w głosowaniu w sprawie de
cyzji zarządu o udzieleniu podwy
żek pracownikom spółki, co według 
opin i i prawnej stanowi niedopeł
nienie obowiązków członka rady 
w sprawie „sprawowania stałego 
nadzoru nad działalnością spółki we 
wszystkich dziedzinach jej działal
ności". 

Co dalej? - Dopóki analiza opinii 
nie zostanie ukończona i nic zostaną 
podjęte ewentualne decyzje, nie ko
mentujemy tej sprawy - mówi Miro
sław Kuk, rzecznik PKP Cargo. Nie 
udało nam się też zdobyć komenta
rza związkowców - Marek Podskal-
ny nie chciał z nami rozmawiać na 
ten temat Krzysztof Czarnota nie od
bierał telefonu. 

Sprawa jest poważna i może się 
skończyć nawet odwołaniem związ
kowców z rady nadzorczej, co gro
ziłoby eskalacją konfliktu. - Członek 
rady nadzorczej zgodnie z przepi
sami prawa z chwilą powołania po
winien działać wyłącznie w intere

sie spółki - mówi „Wyborczej" dr Ra
dosław L. Kwaśnicki z Kancelarii 
RKKW, autor opinii prawnej, który 
nie chce komentować tej konkretnej 
sprawy. Dodaje jednak, że działanie 
na szkodę spółki przez członka ra
dy nadzorczej zagrożone jest sank
cjami zarówno na gruncie prawa kar
nego, jak i cywilnego. W jednooso
bowych spółkach skarbu państwa 
nie można łączyć funkcji członka ra
dy nadzorczej z pełnieniem funkcji 
w związku zawodowym. - Ta ustawa 
formalnie nie dotyczy PKP Cargo, 
ale ryzyko konfliktu interesów jest 
w tej sytuacji bardzo duże i osoby 
łączące takie funkcje powinny bas-
dzo uważać - mówi Kwaśnicki. - Zda
rza się, że w przypadku sporów zbio
rowych związkowcom trudno jest 
rozdzielić swoją rolę od spółki i np. 
biorą udział w spotkaniach media
cyjnych z zarządem jako przedsta
wiciele związków zawodowych. 
Z drugiej strony znam wiele przy
padków pracowniczych członków 
rad nadzorczych, którzy potrafią 
pogodzić interes spółki ze swoim 
społecznym mandatem. Nie jest to 
jednak moim zdaniem możliwe, gdy 
te osoby równocześnie reprezentu
ją osobiście związki zawodowe. Kon
f l ikt interesów jest tu bowiem nie
unikniony, co w praktyce naraża na 
szwank interes spółki, a w konse
kwencji także ich związkowych nad
zorców - wskazuje prawnik. 

Od czasu wybuchu sporu o pod
wyżki kurs akcji PKP Cargo mocno 
spadł - z 83 zl w drugiej połowie lip
ca do nieco ponad 70 zł wczoraj, o 


