
Warszawa 2020-04-06 

Informacja 

Prezydium Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”  

z dnia 6 kwietnia 2020 r. 

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarnośd”, informuje, że w dniu dzisiejszym 

(06.04.2020 r.) odbyła się wideokonferencja zorganizowana przez Spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe z 

udziałem Pana Prezesa Ireneusza Marchel. 

Uczestniczący w niej związkowcy zostali poinformowani o aktualnej sytuacji w Spółce w związku z 

zagrożeniem rozpowszechniania się Cowid-19 i działaniami PLK w walce z koronowirusem. 

Podstawowym celem jest ochrona bezpieczeostwa pracowników poprzez ograniczenie kontaktów 

bezpośrednich pomiędzy pracownikami i osobami z zewnątrz Spółki. Prezes stwierdził, że Spółka i 

podległe jednostki organizacyjne podejmują działania zwiększające dostępnośd dla pracowników: 

 środków dezynfekujących, 
 maseczek ochronnych, 
 rękawiczek jednorazowych. 

Niestety z pośród pracowników Spółki ponad 60 osób znajduje się na przymusowej kwarantannie a 

10 pracowników jest zakażonych koronowirusem. Sytuacja ta pokazuje koniecznośd podejmowania 

dalszych działao zapobiegawczych oraz dyscypliny stosowania zakazów i zaleceo służb sanitarnych 

przez pracowników.  

Tam, gdzie jest to możliwe zalecana jest praca zdalna (jest na niej ok. 3000 pracowników PLK), 

wyeliminowanie kontroli na posterunkach ruchu i inne czynności powodujące ryzyko zakażenia i 

rozprzestrzeniania wirusa. 

W aktualnej sytuacji panującej w kraju, PKP PLK S.A. dołączyła do innych spółek Skarbu Paostwa 

zaangażowanych w walce z Cowid-19 i przeznaczyła na ten cel od całej Grupy PLK pomoc w wysokości 

4 mln zł. 

Poruszona została sprawa Protokołu dodatkowego nr 15., który jest w fazie konsultacji ze związkami 

zawodowymi. W najbliższych dniach zostanie przesłany materiał zawierający aktualnie poddawaną 

konsultacji treśd protokołu. 

Ważną informacją dla pracowników, było zapewnienie Prezesa o wypłacie całości wynagrodzeo za 

marzec przed zbliżającymi się świętami. 

Nie zabrakło również świątecznych życzeo, w których dominowały życzenia zdrowia i spokoju dla 

wszystkich a szczególnie dla pracowników Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. 



Zarówno Pan Prezes jak i związkowcy apelują, aby przez czas tych pięknych i rodzinnych świąt 

uszanowad potrzebę pozostania w domu i zrezygnowania ze spotkao rodzinnych, Tylko taka postawa 

spowoduje, że koronawirus przestanie się rozwijad a sytuacja jak najszybciej wróci do normalności.  

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Kolejarze o dalszych decyzjach będziemy informowad w trybie 

najbardziej dla Was dostępnym. 

W czasie epidemii jesteśmy z Wami!   

                                                                                                                                          Wiesław Pełka 

 


