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Pan 

Wiesław Pełka  

Przewodniczący  

Sekcji Zawodowej Infrastruktury 

Kolejowej NSZZ „Solidarność”  

 

  

Szanowny Panie Przewodniczący, 

 

W odpowiedzi na Państwa pisma nr: SZIK-03/b/21 z dnia 15 kwietnia 2021r., dostarczone do 

Spółki w dniu 26 kwietnia 2021r. oraz SZIK-03/c/21 z dnia 06 maja 2021r., dotyczące rozmów 

w sprawie wzrostu w 2021r. wynagrodzeń pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

uprzejmie informuję: 

W dniu 26 kwietnia 2021r. odbyło się spotkanie z Przedstawicielami SZIK NSZZ „Solidarność”, 

zgodnie z Państwa prośbą z 23 kwietnia br.. Natomiast wymienione powyżej Państwa 

wystąpienie nr SZIK-03/b/21 z dnia 15 kwietnia 2021r , na które powoływaliście się Państwo 

w trakcie tego spotkania, dostarczone zostało do Spółki w dniu 26 kwietnia br. dopiero po jego 

zakończeniu.  

W spotkaniu, w związku z nieprzewidzianą absencją chorobową Prezesa Zarządu PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A., wzięła udział Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych. Przedstawiciel 

Pracodawcy z należytą uwagą zapoznał się z prezentowanymi przez Państwa Organizację 

poglądami odnośnie rozpoczęcia rozmów w sprawie wzrostu wynagrodzeń pracowników  

PKP PLK S.A. w 2021r.. Poinformował jednocześnie, że Pracodawca nadal podtrzymuje wolę 

rozpoczęcia rozmów w sprawie podwyżek wynagrodzeń, niemniej jednak rozmowy takie, jak 

co roku prowadzi Prezes Zarządu Spółki. Wyjaśnił również, że pomimo nieoczekiwanej 

konieczności przesunięcia, zaproponowanego w lutym br. w trakcie wideokonferencji  

ze Związkami Zawodowymi, kwietniowego terminu spotkania w tej sprawie, Pracodawca  

nie wycofuje się z deklarowanej chęci prowadzenia dialogu odnośnie wzrostu wynagrodzeń  

w Spółce.   
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Działając zatem w imieniu i z upoważnienia Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

uprzejmie zapraszam Państwa na wideokonferencję-spotkanie z udziałem Prezesa Zarządu 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A w dniu 19 maja 2021r. o godz.11.00 w temacie podwyżki 

wynagrodzeń w 2021r. Ze względu na dynamiczną sytuację jest to wstępny  termin spotkania, 

niemniej jednak podejmowane są wszelkie możliwe działania aby spotkanie to odbyło  

się w powyższym terminie. 

Potwierdzenie daty i godziny wideokonferencji zostanie przekazane niezwłocznie, jak tylko 

będzie to możliwe. 
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