
PROTOKOt

Walnego Zgromadzenia Cztonkow

zwiqzku pracodawcow

Forum Kolejowe-Railway Business Forum (RBF)

Z siedziba. w Warszawie

Z dnia 17 czerwca 2015 roku

Obradom przewodniczyt zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b Regulaminu WZC oraz art. 18 Statutu RBF

Adrian Furgalski - przewodniczqcy zarzqdu.

Protokotowat: Piotr Faryna

Na dzieri 17 czerwca 2015 roku na godz. 14:00 w sali Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie przy

ul. Tr^backiej 4 zostato zwotane przez przewodniczqcego zarzqdu zwiqzku pracodawcow Forum

Kolejowe- Railway Business Forum (RBF) zgodnie zapisem art. 16 ust. 3 Statutu oraz zgodnie z

postanowieniami Regulaminu WZC RBF Walne Zgromadzenie Cztonkow (WZC).

WZC zwotuje przewodniczqcy zarzqdu zawiadamiajqc cztonkow na miesiqc przed data zwotania

Zgromadzenia.

Na miesiqc przed ustalonym terminem WZC rozestano do wszystkich cztonkow odnosne zaproszenie

na WZC wraz z wymaganymi dokumentami (porzqdek obrad, projekty uchwat i sprawozdanie zarz^du

z dziatalnosci RBF w roku 2014) w formie elektronicznej zgodnie z Regulaminem WZC i zgromadzono

potwierdzenia odbioru tego zaproszenia.

W wyznaczonej w zaproszeniu dacie i godzinie przewodniczqcy WZC Adrian Furgalski otworzyt WZC.

Przed przystqpieniem do dalszych obrad sprawdzit przekazane dane o frekwencji cztonkow zgodnie z

listq obecnosci. Na godzin^ 14:00 obecnych byto 36 osob - petnomocnych przedstawicieli cztonkow.

Poniewaz zgodnie z danymi Biura RBF do zwiqzku nalezy 92 cztonkow wg stanu na dzieri zwotania

WZC to wymagana zgodnie z art. 16 ust. 6 Statutu frekwencja (quorum) w postaci co najmniej potowy

ilosci cztonkow wynosita 46. W zwi^zku z powyzszym przewodniczqcy WZC stwierdzit, iz wobec braku

spetnienia warunku odpowiedniej liczby cztonkow Walne Zgromadzenie jest niewazne i niezdolne do

podejmowania waznych uchwat. W zwiqzku z powyzszym przewodniczqcy zamknqt obrady WZC w

pierwszym terminie z zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 6 Statutu RBF oraz Dziatu V Regulaminu

WZC RBF zwotat Walne Zgromadzenie tego samego dnia, w tym samym miejscu o godzin^ pozniej

(na godzin^ 15:00).

Przewodniczqcy WZC zaproponowat, aby w oczekiwaniu na drugi termin WZC nie trade czasu i w

trybie nieformalnym omowic w formie wystqpieri i prezentacji dziatalnosc RBF w 2014 roku oraz

plany i zamierzenia aktywnosci zwiqzku w roku 2015/2016. Poniewaz nie zgtoszono zadnego

sprzeciwu do takiej propozycji przystqpiono do kontynuacji spotkania w zaproponowanej formie.

Jako pierwszy gtos zabrat przewodniczqcy zarzqdu RBF Adrian Furgalski. Powiedziat mi^dzy innymi, iz



- aktualnie rynek kolejowy i zwiqzany z nim rynek przemystu okotokolejowego jest po wielu latach

starari srodowiska, w tym RBF, w miarQ uksztattowany i zwiqzek wykonat swoje zadania jesli chodzi o

walke. o konkurencyjnosc i rowne traktowanie podmiotow bez wzgl^du na formy wtasnosci. W tym

sensie realizowana jest polityka integracji oraz interoperacyjnosci w Unii Europejskiej a polskie

kolejnictwo dobrze wpisuje sie. w strategie wspolnotowe. Sta.d wniosek, ze organizacje takie jak RBF

powinny obecnie skupiac sie. raczej na rozwiazywaniu konkretnych problemow, wystQpowaniu w
imieniu cztonkow w mniejszych, ale uciqzliwych sprawach, co wspomagac b^dzie przedsi^biorcow w

ich rozwoju. Be,dziemy angazowac sie. w nawet ,,mate bitwy", b^dziemy w miare. mozliwosci
interweniowac nawet w jednostkowych sprawach, jesli be_dq miaty wymiar istotny dla wszystkich
naszych cztonkow - powiedziat A. Furgalski. Zaznaczyl, ze przyktadem takich ,,matych bitew"

ostatnio byty wyst^pienia RBF w sprawach zwiqzanych z probami hamulca torowego albo w sprawie
znajomosci je_zyka obcego przez maszynistow prowadzqcych pociqgi w przewozach transgranicznych.
Przewodniczqcy wysta_pit z apelem o bardziej bliski kontakt cztonkow z zarza_dem poprzez Biuro RBF

albo bezposrednio przewodniczqcego, albowiem w wielu sprawach RBF nie moze wyste_powac albo
nie ma informacji do wyst^powania ,,z urze.du", z wtasnej inicjatywy. Naste.pnie przewodnicz$cy

odniost SJQ do niektorych aktualnych problemow srodowiska kolejowego jak na przyktad

niepokojqcych sygnatow o zbytnim zbiurokratyzowaniu niektorych czynnosci oraz nadinterpretacji
przepisow UE. A. Furgalski poinformowat zgromadzonych o prowadzonych przez RBF rozmowach z
innymi organizacjami sektora transportu Iqdowego (IGTL, ZNPK i fundacja ProKolej) a takze

inicjatywach wspotpracy mi^dzynarodowej czego wynikiem jest podpisanie przez RBF listu

intencyjnego z Polsko-Ukraihska. Izba Gospodarczq. Wsrod celow na najblizsza przysztosc
przewodnicza.cy wymienit:

- baczny monitoring przygotowania i realizacji programu inwestycji infrastrukturalnych i taborowych
w kolejnictwie oraz relacji zarza_dca - wykonawcy inwestycji

- tradycyjne dziatania zwiqzane z warunkami dost^pu przewoznikow do infrastruktury kolejowej

- przekonanie politykow, ze nalezy zmienic relacje z biznesem kolejowym w kierunku cze.stszych i

konkretnych rozmow na partnerskiej zasadzie co umozliwi zmiane, stosunkow w strong wi^kszego

wzajemnego zrozumienia a przede wszystkim poszanowania dziatalnosci przedsie.biorcow.

NastQpnie przewodniczqcy poprosit dyrektora biura RBF Piotra Faryne. o przedstawienie prezentacji

zwiqzanej z dziatalnosciq RBF w roku 2014. Piotr Faryna w formie wizualnej prezentacji slajdow
omowit te dziatalnosc wskazujqc miedzy innymi na :

- przypomnienie historii powstania RBF, celow, misji i instrumentow dziatania zwiqzku

- majqc na uwadze 15-lecie istnienia RBF nawi^zanie do historii funkcjonowania rynku kolejowego i

jego otoczenia od roku 2000.

- elementy organizacyjne dziatan RBF (sprawy cztonkowskie, formy dziatania, statystyki)

- najwazniejsze wydarzenia, inicjatywy, przedsi^wzi^cia RBF w 2014 roku

- strone, finansowa. dziatania RBF (wptywy ze sktadek, koszty statutowe i administracyjne, operacje
dochodzenia naleznosci sktadkowych od bytych cztonkow, biezqcych i cztonkow w upadtosci).

- operacje przeksie_gowari naleznosci z tytutu sktadek, ktore ulegty przeterminowaniu

- pozostate sprawy organizacyjne, z zaznaczeniem, ze wszelkie podawane informacje sa.
uwzgle.dnione w sprawozdaniu RBF z dziatalnosci w roku 2014, ktore zostato przekazane cztonkom

zwiqzku wraz z dokumentami dotyczqcymi WZC.



O godz. 15:00 przewodniczqcy Zarzqdu RBF otworzyt obrady Walnego Zgromadzenia Cztonkow w II

terminie. Zgodnie z zapisami Statutu i Regulaminu WZC zgromadzenie to jest wazne i zdolne do

podejmowania waznych uchwat bez wzgl^du na ilosc uczestniczqcych przedstawicieli cztonkow.

O godz. 15:00 na Sali zgromadzili si$ przedstawiciele 45 cztonkow RBF. Przewodniczqcy otwierajqc

obrady WZC zaprezentowat porzqdek obrad (porzqdek obrad byt wczesniej przestany do cztonkow i

nie wptyn^ty zadne uwagi dotyczqce zmiany tego porzqdku w terminie, o ktorym mowi Regulamin

WZC), w brzmieniu :

Porzqdek obrad Walnego Zgromadzenia Cztonkow Forum Kolejowego Railway Business Forum w dniu
17 czerwca 2015 roku

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Cztonkow

2. Otwarcie obrad przez Przewodnicz^cego WZC RBF, oswiadczenie o prawidtowosci zwotania

WZC i zdolnosci do podejmowania uchwat, a takze ogtoszenie porzqdku obrad.

3. Wybor Komisji Skrutacyjnej.

4. Wystqpienie Przewodniczqcego Zarzqdu RBF

5. Przedstawienie sprawozdania z dziatalnosci RBF w 2014 roku.

6. Otwarcie dyskusji na temat dziatalnosci RBF w 2014 roku oraz planow na lata 2015/2016.

7. PrzyjQcie uchwaty w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dziatalnosci RBF w 2014 roku.

8. PrzyjQcie uchwaty w sprawie absolutorium dla Zarzqdu za 2014 rok.

9. Przyj^cie uchwaty w sprawie zmian w Statucie RBF.

10. Przyj^cie uchwaty w sprawie wygasni^cia cztonkostwa niektorych cztonkow RBF.

11. Sprawy organizacyjne

12. Zakonczenie obrad.

Przewodniczqcy stwierdzit, iz punkt 2 porzqdku obrad jest bezprzedmiotowy. Realizuja.c punkt 3

porzqdku obrad Przewodniczqcy zarzqdzit wybory cztonkow Komisji Skrutacyjnej.

Zgtoszone zostaty 3 kandydatury w osobach: Jolanta Datek, Dorota Daszkowska-Kosewska oraz

Andrzej Wasilewski. Wszyscy kandydaci wyrazili zgodQ na kandydowanie. Poniewaz na trzy miejsca

cztonkow Komisji Skrutacyjnej zgtoszono tylko 3 kandydatury Przewodniczqcy zarza_dzit glosowanie
,,en bloc" na wszystkich kandydatow. Cztonkow Komisji Skrutacyjnej w drodze gtosowania wybrano

jednogtosnie.

Obecni na sali przedstawiciele cztonkow RBF uznali, iz nie zgtaszajq sprzeciwu co do uznania
wypetnienia tresci punktow 4 i 5 porzqdku obrad w drodze wczesniejszej prezentacji i wystqpienia

Przewodnicz^cego zarzqdu RBF.

W zwiqzku z powyzszym Przewodniczqcy WZC przystqpit do realizacji punktu 6 - dyskusja nad

sprawozdaniem z dziatalnosci RBF w roku 2014 oraz planami zwia.zku na rok 2015/2016.



W dyskusji gtos zabrali m.in. Jacek Bitas (Knorr-Bremse) i Tadeusz Augustowski (KZA PAiT w Lublinie).

Mowcy zwrocili uwage. gtownie na obszar produkcji taboru, ktory ostatnio rozwija sie^ bardzo pre,znie,

jednak nalezy miec na uwadze, iz rok 2016 be.dzie gorszy ze wzgle,du na rozpocz^cie nowej

perspektywy unijnej a takze juz nalezy myslec o sytuacji po roku 2020 , gdy srodki unijne be.dq

doste,pne w znacznie mniejszej wielkosci. Wazne tez jest ciqgle doskonalenie prawa zamowien

publicznych. W kolejowych inwestycjach infrastrukturalnych nalezy spodziewac sie^ tego, co dzieje si^

w inwestycjach drogowych, to jest wzmozonych sporow i roszczeri. Chodzi o to, aby RBF stanejo
mocno w obronie wykonawcow realizujqcych inwestycje wobec zleceniodawcow (gtownie PKP PLK),

ktorych podejscie jest dalekie od partnerstwa. Nalezy dqzyc do ograniczania w jak najwi^kszym
stopniu dtugich i kosztownych batalii w sqdach.

NastQpnie przystqpiono do realizacji punktu 7 porzqdku obrad t.j. przyj^cia uchwaty w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania z dziatalnosci RBF w roku 2014.

Przewodniczqcy WZC zarzgdzit glosowanie w trybie jawnym. W gtosowaniu udziat wzie.to 45
cztonkow. Gtosow za przyje,ciem sprawozdania byto 44 przy jednym gtosie przeciwnym.

Przewodniczqcy stwierdzit, iz uchwat^ nr 1/2015 w brzmieniu zatqczonym do protokotu WZC przyje.to.

Nast^pnie przystqpiono do realizacji punktu 8 porzqdku obrad t.j. przyje.cia uchwaty w sprawie

udzielenia absolutorium dla cztonkow zarzqdu RBF za dziatalnosc w roku 2014.

Przewodniczacy zarzqdzit glosowanie w trybie tajnym. Przedstawicielom cztonkow RBF wydano 44

karty do gtosowania. Gtosow ,,za" byto 41, gtosow ,,przeciw" -1 gtosow wstrzymujqcych S!Q - 2.

Przewodniczqcy stwierdzit, iz uchwaty nr 2/2015 w brzmieniu zatqczonym do protokotu WZC przyj^to.

Do niniejszego protokotu zatqczony jest takze ,,Protokot Komisji Skrutacyjnej" z przeprowadzonych

gtosowan. Kopia tego protokotu wraz z wydanymi kartami do gtosowania jest przechowywana w
archiwum dokumentacji Biura RBF.

Naste,pnie przystgpiono do realizacji punktu 10 porzgdku obrad - przyje,cie uchwaty w sprawie zmian
wStatucie RBF.

0 dodatkowe uzasadnienie zmiany w Statucie Przewodniczqcy WZC poprosit inicjatora tej zmiany -
przedstawiciela Tines SA pana Tomasza Szube., ktory wyjasnit zgromadzonym idee, proponowanej

zmiany. W dyskusji zgromadzeni wyrazili aprobat^ dla tego rozwi^zania, a przedstawiciele Medcom
(pan Janusz Biliriski) oraz Cargo Master (pan Barttomiej Hadzicki) zaproponowali dodatkowe
rozszerzenie brzmienia zapisu o ,,tabor" oraz ,,przewozy" obok istniejqcej Jnfrastruktury".

Zaproponowano odpowiedniq poprawk^ do brzmienia uchwaty stosownie do zgtoszonych z sali
wnioskow.

Przewodniczqcy zarzqdzit glosowanie w trybie jawnym. W glosowaniu udziat wzie.to 44 cztonkow.
Gtosow ,,za" byto 43, przy 1 gtosie wstrzymujqcym si^.

Przewodniczacy stwierdzit, iz uchwat^ nr 3/2015 w brzmieniu zatqczonym do protokotu WZC przyje.to.

Przewodniczqcy zobowiqzat Biuro RBF do przeprowadzenia czynnosci zwiqzanych z dokonaniem
odnosnej aktualizacji brzmienia Statutu RBF.

NastQpnie przyst^piono do realizacji punktu 11 porzqdku obrad - przyje,cie uchwaty w sprawie
cztonkostwa niektorych cztonkow RBF.



Przewodniczqcy WZC poinformowat zgromadzonych, ze w stosunku do pierwotnego brzmienia

projektu uchwaty w tej sprawie zaszfy zmiany. Z trzech cztonkow, ktorzy w sposob razqcy nie

wywiqzywali si^ z obowiqzkow dwoch wypetnito wszelkie zobowi^zania przed terminem WZC i w

zwiqzku z tym projekt uchwaty zostat zmieniony w drodze autopoprawki wnioskodawcy czyli Zarzqdu

RBF w ten sposob, iz ustanie cztonkostwa odnosi si^ tylko do 1 firmy - Sigma Tabor.

W tej sprawie w dyskusji gtos zabrali Jacek Bitas oraz Wtodzimierz Wilkanowicz (Koleje

Wielkopolskie). Stwierdzili, iz powinna zostac przez Biuro RBF oraz Zarzqd stosowania bardziej lub
mniej formalna procedura zmierzajqca do doktadniejszego badania kandydatow na cztonkow RBF
przed ich przyje,ciem do zwi^zku. Przewodniczqcy zarzqdu A. Furgalski zadeklarowat, ze b$d$
prowadzone szersze konsultacje z cztonkami w tej sprawie.

Przewodniczqcy zarzqdzit glosowanie w trybie jawnym. W glosowaniu udziat wzi^to 43 cztonkow.
Gtosow ,,za" byto 43.

Przewodniczqcy stwierdzit, iz uchwat^ nr 4/2015 w brzmieniu zatqczonym do protokotu WZC przyje^o.

W ramach punktu 11 porzqdku obrad - sprawy organizacyjne nie zgtoszono wnioskow ani uwag.

W zwiqzku z powyzszym Przewodniczqcy WZC podzi^kowat uczestnikom za udziat w obradach i

zamknqt Walne Zgromadzenie Cztonkow.

Przewodniczqcy WZC Adrian Furgalski


