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Ponadzakładowe Organizacje 
Związków Zawodowych 
działających u Pracodawców zrzeszonych 
w Związku Pracodawców Kolejowych

Uprzejmie informuję, że na mocy Aneksu do Porozumienia z dnia 27 listopada 
2013 r. w sprawie ulgowych usług transportowych dla pracowników, emerytów 
i rencistów oraz osób pobierających kolejowe świadczenie przedemerytalne 
zawartego pomiędzy Związkiem Pracodawców Kolejowych oraz kolejowymi 
przewoźnikami pasażerskimi, ulgowe usługi transportowe dla osób uprawnionych 
świadczone będą w 2015 roku w takim samym zakresie i na takich samych 
warunkach jak w roku 2014.

Ulgowe usługi transportowe realizowane będą w pociągach uruchamianych przez:
• PKP Intercity S.A., w tym również w pociągach kategorii EIP (Pendolino),
• Przewozy Regionalne Sp. z o.o.,
• Koleje Mazowieckie -  KM Sp. z o.o.,
• PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.,
• Warszawską Kolej Dojazdową Sp. z o.o.,
• Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.,
• Koleje Śląskie Sp. z o.o.,
• Koleje Dolnośląskie S.A.,
• Łódzką Kolej Aglomeracyjną Sp. z o.o.,
• Koleje Małopolskie Sp. z o.o.

W pociągach kategorii EIP honorowane będą bilety sieciowe imienne z ulgą 99%, do 
których zgodnie z postanowieniami Porozumienia uprawnieni są pracownicy, emeryci 
i renciści i oraz osoby pobierające kolejowe świadczenie przedemerytalne, pod 
warunkiem posiadania przez osobę uprawnioną dodatkowego biletu ze 
wskazaniem miejsca do siedzenia, pobranego nieodpłatnie w kasie biletowej. 
Podróż tymi pociągami odbywać się może również na podstawie biletu 
jednorazowego, którego cena dla osób uprawnionych do ulgi 99%, stosownie do 
postanowień § 7 ust. 2 Porozumienia, wynosić będzie w klasie drugiej 24 zł, w klasie 
pierwszej 31 zł.
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Jednocześnie informuję, że z uwagi na minimalny wzrost ogłoszonego przez Główny 
Urząd Statystyczny wskaźnika zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych dla 
transportu kolejowego według zmiany jego wartości na koniec III kwartału roku 
poprzedzającego (rok do roku), przewoźnicy zdecydowali, że ceny i opłaty z roku 
2014, nie zostaną zwaloryzowane. Oznacza to, że nie ulegają zmianie ceny 
wykupu ulgowych usług transportowych, wysokość dopłaty do klasy dowolnej, 
a także wysokość opłat za wydanie dokumentu poświadczającego prawo do 
korzystania z ulgowych usług transportowych i na pokrycie kosztów pracodawcy 
związanych z realizacją wniosku o wykup ulgowych usług transportowych. Bez 
zmiany pozostają również ceny biletów okresowych odcinkowych i sieciowych dla 
uprawnionych do usług transportowych z ulgą 99%.

Wszelkich informacji dotyczących zakresu i warunków realizacji ulgowych usług 
transportowych w 2015 roku udziela Biuro Związku Pracodawców Kolejowych 
tel. 22 47 44 122, e-mail biuro@zpkpkp.pl

Otrzymują:

1. Federacja Związków Zawodowych Pracowników PKP,
2. Sekcja Krajowa Kolejarzy NSZZ "Solidarność",
3. Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce,
4. Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP,
5. Związek Zawodowy Drużyn Konduktorskich w RP,
6. Ogólnopolski Międzyzakładowy Związek Zawodowy SOK,
7. Międzyzakładowy Związek Zawodowy Rewidentów Taboru,
8. Związek Zawodowy Dyspozytorów PKP,
9. Związek Zawodowy Pracowników Warsztatowych,
10. Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ "Solidarność-80",
11. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Automatyki 

i Telekomunikacji PKP,
12. Federacja Związków Zawodowych Maszynistów Kolejowych,,
13. Autonomiczne Związki Zawodowe Transportu Kolejowego,
14. Związek Zawodowy Administracji PKP,
15. Federacja Związków Zawodowych Pracowników Dróg Żelaznych.
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