Skierniewiczanin prezesem PKP Cargo
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Rada Nadzorcza spółki powołała na stanowisko prezesa zarządu Dariusza Seligę.
Skierniewiczanin od 2016 roku związany jest z grupą PKP Cargo, a ostatnio był prezesem
czeskiej spółki PKP Cargo International. Skierniewiczanin obejmuje stery spółki w trudnym
momencie – związkowcy domagający się podwyżek wynagrodzeń, sytuacja za wschodnią
granicą ogranicza największego w Polsce kolejowego przewoźnika towarowego.
PKP Cargo poinformowało, że Rada Nadzorcza spółki, w wyniku przeprowadzonego postępowania
kwalifikacyjnego, z dniem 13 kwietnia powołała na stanowisko prezesa zarządu firmy Dariusza
Seligę.
Przedsiębiorstwo, którego skierniewiczanin objął stery to największy kolejowy przewoźnik
towarowym w Polsce i drugi co do wielkości operator w Unii Europejskiej.
Ponad dekadę temu, będąc posłem, Dariusz Seliga przekonywał samorządowców Skierniewic, by ci
skorzystali z położenia miasta i kapitału, jakim to dysponuje. Mówił, że szansą na gospodarczy
rozwój jest stworzenie kolejowego huba. Dziś mało realnym wydaje się, by do projektu wrócić, na
kolejowej logistyce zarabia inne miasto w Łódzkiem.
Pochodzący ze Skierniewic objął stanowisko PKP Cargo w trudnym momencie. Perspektywę
spędzenia w spółce świąt Selidze udało się zażegnać. Podpisał ze związkowcami porozumienie,
wyhamowujące eskalację akcji protestacyjnej. Udał się odsunąć perspektywę strajku, który
sparaliżują przewoźnika towarowego.

Związkowcy domagają się podwyżki płac pracowników w wysokości 600 zł dla osób wynagradzanych
wg ZUZP oraz proporcjonalnej podwyżki dla pracowników wynagradzanych wg wskaźnika.
Prezes Dariusz Seliga od lat związany jest z branżą kolejową, głównie z Grupą PKP CARGO. W 2016
roku został prezesem PKP CARGO CONNECT sp. z o.o., natomiast trzy lata później powołano go na
członka zarządu PKP CARGO INTERNATIONAL a.s.
Dariusz Seliga przez trzy kolejne kadencje (V, VI i VII) był posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.

PKP Cargo jest największym kolejowym przewoźnikiem towarowym w Polsce i czołowym
operatorem w Unii Europejskiej. Oferuje usługi logistyczne z wykorzystaniem transportu
kolejowego (największy tabor w Polsce), samochodowego oraz morskiego. Świadczy
samodzielne przewozy towarowe dla kilku tysięcy klientów na terenie Polski, Czech,
Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii.
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