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SZIK – 19/20 

 

Pan 

Ireneusz Merchel 

Prezes Zarządu  

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

w/ m 

 

Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ "Solidarność" zwraca się do pana Prezesa z prośbą, 

aby wycofał się z decyzji o zawieszeniu wypłacania premii uznaniowej. 

Analizując sytuacje w naszej Spółce, biorąc pod uwagę straty jakie ponieśliśmy z mniejszych wpływów 

od przewoźników (Intercity i inni), musimy też wziąć pod uwagę, iż mimo pandemii pracownicy PKP 

PLK S.A. wykonują swoją pracę tak samo dobrze jak przed jej wybuchem (odwołana praca zdalna), a na 

niektórych stanowiskach może nawet są bardziej efektywni: 

➢ pracownicy Centrum Diagnostyki w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem tych którzy pracują 

na pojazdach pomiarów automatycznych. Załogi maszyn pomiarowych nie bacząc na wyjątkową 

sytuację z pełnym zaangażowaniem wykonują swoje obowiązki służbowe, badania stanu torów na 

sieci PKP PLK S.A. zapewniając bezpieczeństwo ruchu pasażerów i towarów.  

➢ pracownicy Centrum Realizacji Inwestycji, epidemia COVID 19 na całe szczęście nie wstrzymała 

inwestycji (co niejednokrotnie powtarzali ministrowie i p. Premier), a ponieważ są realizowane 

muszą swoją pracę i to dobrze wykonywać pracownicy IR i inni związani z inwestycjami. 

➢ nie możemy też zapomnieć o wszystkich innych pracownikach Spółki którzy wykonują swoją pracę 

dobrze i bardzo dobrze, mimo tej trudnej sytuacji w kraju. 

Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę, że praca w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w czasie 

pandemii niezależnie od trybu pracy: z przemieszczaniem się po sieci PLK, stacjonarnej czy też 

zdalnej naszym zdaniem (mamy nadzieje że również zdaniem pracodawcy) jest realizowana z 

jeszcze większym niż zwykle zaangażowaniem, może też dlatego iż współpraca z klientami oraz 

wykonawcami musi być prowadzona przy zachowaniu najwyższej ostrożności i stosowaniu się 

do wytycznych służb sanitarno-epidemiologicznych.  

Dla dużej części pracowników Naszej Spółki jest to duża część wynagrodzenia i jej brak jest 

wyraźnie odczuwany w budżecie rodzinnym. 

SZIK NSZZ „Solidarność szanując fakt, iż decyzja wypłaty premii uznaniowej leży w gestii 

pracodawcy, widząc, iż wszystko się „odmraża”, wracają pociągi, a inwestycje „idą pełna parą”, 
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oczywiście w miarę możliwości wykonawców, zwraca się z prośbą o uruchomienie premii 

uznaniowej dla pracowników Spółki.  

 
Ze poważaniem 

 

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej 
NSZZ „Solidarność” 

 
 

Pełka   Wiesław 
/przewodniczący/ 


