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Szanowny Panie Ministrze 

Uprzejmie informuję Pana Ministra, że wpłynęła do Rzecznika skarga od byłego 
pracownika PKP, który w latach 1982-2001 był zatrudniony w tym przedsiębiorstwie. 
Obecnie skarżący jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. 

Z uwagi na długotrwałe trudności w znalezieniu zatrudnienia zdecydował się na 
próbę ponownego podjęcie pracy w PKP w związku z pojawiającymi się ofertami pracy. 
Niestety, w świetle art. 50 ust. 4 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, 
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje 
Państwowe" (Dz. U. Nr 84, poz. 948 ze zm.), powrót do pracy w PKP musiałby się 
wiązać ze zwrotem wypłaconej ponad siedem lat temu, jednorazowej odprawy 
pieniężnej w wysokości 30 000 PLN. Jak pisze skarżący, kwota tej odprawy została już 
dawno wydana na potrzeby utrzymania jego i rodziny w związku długotrwałym 
okresem pozostawania bez pracy. 

Powołany wyżej przepis był podporządkowany potrzebom restrukturyzacji 
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe" i jego brzmienie 
uzasadnione było w szczególności wysokim poziomem bezrobocia w tamtym okresie. 
Restrykcyjne brzmienie tego przepisu nie zostało przez ustawodawcę złagodzone 
w szczególności poprzez określenie okresu, po upływie którego ponowne podjęcie 
zatrudnienia w PKP, PKP SA lub pokrewnych spółkach nie wiązałoby się 
z obowiązkiem zwrotu odprawy pieniężnej. 

W ocenie Rzecznika obecna sytuacja na rynku pracy i pojawiające się oferty 
pracy ze strony PKP wskazują na potrzebę analizy możliwości zmiany przyjętej 
regulacji prawnej. 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, 
poz. 147 ze zm.), uprzejmie proszę Pana Ministra o przedstawienie stanowiska 
w powyższej sprawie. 

Z upoważnienia 
Rzecznika Praw Obywatelskich 

/-/ Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

Z poważaniem 


