
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Komunikat Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”  

 
W dniu 26 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Sekcji Zawodowej Infrastruktury 

Kolejowej NSZZ „Solidarność” (Pełka, Sikora, Kokot) z Panią Grażyną Blicharz, Dyrektor Biura ds. 

Pracowniczych, w Centrali Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. 

Celem spotkania było omówienie najpilniejszych, bieżących spraw pracowniczych. Omówiono m. in. 

następujące sprawy:  

• Pismo SZIK-03/b/21 z dnia 15.04.2021 r. oraz podwyżka wynagrodzeń dla pracowników PKP PLK 

S.A. w 2021 r. 

• Pani Dyrektor poinformowała o powszechnie znanych wśród pracowników zagadnieniach, 

niesprzyjających przychodom PKP PLK i mających wpływ na funkcjonowanie i wynik finansowy 

Spółki. Jednocześnie zapewniła, że wzrost wynagrodzeń dla pracowników PKP PLK jest 

przedmiotem prac analitycznych prowadzonych przez Spółkę. 

Zostało bardzo wyraźnie przypomniane dążenie związku do wdrożenia wzrostu wynagrodzenia w 

roku bieżącym oraz oczekiwania pracowników spowodowane wzrostem kosztów utrzymania. 

SZIK NSZZ „Solidarność” wyraża nadzieję, iż w najbliższym czasie nastąpi przyspieszenie rozmów nt. 

wzrostu wynagrodzeń w roku 2021. 

• Wzrost najniższego wynagrodzenia w kraju od 01.01.2021 r. i inne wypłaty spowodowały wzrost 

kosztów pracowniczych (np. wzrost dodatku funkcyjnego).  

• Zobowiązania pracodawcy wobec pracowników polegające m. in. na wypłacie premii inwestycyjnej 

w terminach regulaminowych będą zrealizowane.  

• Hipotetyczne oszczędności pracodawcy w związku z pracą zdalną, niektórych zespołów 

pracowniczych oraz rekompensata kosztów ponoszonych przez pracowników, podczas 

wielotygodniowej pracy zdalnej.   

• Spółka przychyliła się do wniosku SZIK, o udzielaniu urlopów na wniosek pracownika, po wykonaniu 

szczepienia przeciw COVID 19. Spółka wprowadziła nieobecność usprawiedliwiona płatną dla 

wszystkich pracowników, którzy mają terminy szczepienia pokrywające się z harmonogramem 

pracy. 

• Szczepienia zakładowe dla pracowników Spółki (zwiększenie dostępności do szczepień poprzez 

zastosowanie np. „mobilnych punktów szczepień”). 

• Odznaczenia resortowe, które podobnie jak w latach ubiegłych będą sankcjonowane 

przydzielonymi limitami. 

Następne spotkania planowane są w pierwszej połowie maja br. W połowie przyszłego miesiąca 
odbędzie się także zebranie Prezydium SZIK NSZZ „Solidarność” w trybie stacjonarnym, w celu 
podsumowania rozmów z pracodawcą, ws. wzrostu wynagrodzenia oraz podjęcia dalszych decyzji. 
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