
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Warszawa 2021-04-15 

 SZIK – 03/b/21 
Dot. SZIK – 03/21 z dn. 14.01.2021r. 

Pan 

Ireneusz Merchel 

Prezes Zarządu  

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

w/ m 

 

Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”, już w styczniu 2021 r. 

przesłała na ręce Pana Prezesa, Stanowisko Prezydium Sekcji z dnia 14 stycznia 2021 r.,                            

w sprawie podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wraz                         

z uzasadnieniem.  

Dotychczas wyrażaliśmy pogląd, że zostało ono przyjęte za zrozumieniem, a kwestia wysokości 

podwyżki i terminu jej wdrożenia pozostanie jedyną sprawą sporną, która wierząc w dobrą 

wolę Zarządu, zostanie do końca maja br. rozstrzygnięta. 

Tym bardziej  z dużym zaskoczeniem SZIK, przyjęła pismo spółki nr IPR5.063.45.2021 z dnia 14 

kwietnia 2021 r., w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A w 2021 r. 

W ślad za sytuacją w spółce, popartą pracą jej pracowników oraz ruchem pociągów, wcale nie 

mniejszym niż w okresach „przewozowego szczytu” w minionych sześciu latach, jak również 

dynamicznie zmieniającymi się nastrojami załogi, NSZZ „Solidarność” żąda wprowadzenia 

podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PKP PLK S.A. 

Termin jej wdrożenia ustaliliśmy na dzień 1 czerwca (najpóźniej 1 lipca 2021 r.), a jej wysokość 

powinna być godna. Gorąco w to wierzymy, że tak będzie. Szczegóły postulatu związku zostały 

opisane w przywołanym wyżej stanowisku. 

Podkreślamy nasze zdeterminowanie, walką o podwyżkę, z użyciem wszelkich dostępnych 

związkowi zawodowemu narzędzi. Jednocześnie wskazujemy potrzebę spotkania z Panem 

Prezesem, w nieprzekraczalnym terminie do 29.04.2021r. 

Z poważaniem 
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej 

NSZZ „Solidarność” 

 
 

Pełka   Wiesław 

W załączeniu: 
Wpisy (cytaty) kierowane do SZIK NSZZ „Solidarność z całej Polski wywołane ww. pismem spółki                                          

o pozorowanych rozmowach w sprawie podwyżki wynagrodzeń w 2021 r. (imiona i nazwiska autorów wpisów 

pozostają do wiadomości związku). 

Uwaga, przytaczamy wyłącznie te wpisy, które nie zawierają wulgarnych i obraźliwych słów pod adresem Zarządu 

Spółki. 

NSZZ 
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03-734 Warszawa, ul. Targowa 74;                                                         

tel.(0 22) 619-89-85; fax. (0 22) 47-326-82; tel. kol. 47-332-09 w 29; 

       wwwplk.ksk.org.pl                          e-maile:  plk@ksk.org.pl 
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Załącznik do pisma SZIK – 03/b/21 z dnia 15 kwietnia 2021 r. 
 

 

„W piśmie IPR znów czytamy slogany typu: „dynamiczna sytuacja pandemiczna", 

„dynamicznie zmieniająca się sytuacja ekonomiczna spółki". Brak nadal konkretów. Wiemy 

wszyscy, że spotkanie tego typu może odbywać się w trybie telekonferencji, bez konieczności 

odkładania wciąż rozmów na później. Ewidentnie widać, że pracodawca gra na zwłokę. Nie 

zależy mu na motywowaniu pracowników do lepszej, wydajnej pracy oraz zatrzymaniu 

fachowców w spółce.  Kolejny zatem rok, który jest również ciężki dla pracowników, może 

skończyć się brakiem akcji awansowej, jeśli stanowczo nie sprzeciwimy się takiemu traktowaniu 

(obecnie w grę wchodzi pisemny odzew na pismo IPR). Proszę zatem Wiesiu o stosowną reakcję 

ze strony SZIK.” 
 

„Przestańmy pieścić się z Zarządem. Wzrost wynagrodzeń musi być, a może by tak spór 

zbiorowy do strajku ostrzegawczego włącznie.”  

 

„Ja również zgadzam się z Koleżanką i przedmówcami. Pandemia nie przeszkadza  w 

organizowaniu wyborów do RN, zbierania podpisów  itp.(choć nie Prezes je organizuje), 

przeszkadza jednak w rozmowach na temat podwyżki. 

Oczekiwania pracowników są dużo wyższe  niż nasze żądania. Co chwila spływa na nas fala 

hejtu  za brak chęci  współpracy z innymi związkami, choć ci pytani  o ich postulaty twierdzą, 

że nie wiedzą, ile chcą, od kiedy, wiedzą, że nie chcemy współpracować, mówię tu o szczeblu 

zakładowym.  Ze strony Prezydium SZIK  również nie mam takich informacji. 

Nasze argumenty kierowane do pracowników  o obniżeniu  wpływów z PKP Intercity 

związanych ze zmniejszeniem przewozów, obniżeniem stawki dostępu do infrastruktury itp. są 

ignorowane, pracownicy zadają pytanie, dlaczego tylko od nas oczekuje się zrozumienia i 

cierpliwości.  Determinacja wśród pracowników jest ogromna. Roszczenia o pieniądze 

wysuwają przy każdej rozmowie. Jestem przekonany, że w razie konieczności pokazania" 

pazura" zachowają się tak jak podczas walki o ulgi przejazdowe.  

Nie dajmy się ograć wizerunkowo innym związkom .” 

 

 

„Popieram Koleżanki i Kolegów - uważam , że Prezydium Sekcji Zawodowej powinno jak 

najszybciej i stanowczo zareagować na ten przejaw lekceważenia nas przez pracodawcę i tego 

oczekuję.”  

 

 

„Centrum Realizacji Inwestycji w pełni popiera stanowisko związkowe NSZZ „Solidarność” z 

jednostek organizacyjnych spółki.”   

 

„W 100% popieramy (…), należy podjąć kroki które, wymuszą na Spółce podjęcie rozmów w 

sprawie podwyżki wynagrodzeń, pracownicy już tracą cierpliwość i żądają od związku 

konkretnych działań w tej kwestii, kierownictwo spółki, jak zwykle próbuje przeciągać jak długo 

się da, termin konkretnych rozmów w sprawie podwyżki, koledzy i koleżanki, ile możemy dać 

się wodzić za nos. Pandemia jest i będzie jeszcze nie wiadomo jak długo, i co? w tym czasie 

podwyżek wynagrodzeń nie będzie? tragedia!!!!” 

 

„popieramy wcześniejsze wnioski. Należy działać zdecydowanie i szybko. Codziennie dostaję 

SMS i e-maile z zapytaniami czy już odbyły się rozmowy na temat podwyżki wynagrodzeń, jaka 

będzie kwota i czy będzie wdrożona ta podwyżka od miesiąca maja. Koronawirus tak jak grypa 

zostanie z nami i dalej będziemy na ta zarazę chorować.”  

  

 



  

„Witam, popieram w 100% moich przedmówców musimy bardziej stanowczo naciskać  co do 

podwyżek w 2021r. najniższa płaca w kraju wzrosła a w zeszłym roku zrezygnowaliśmy z 

podwyżek ze względu na pandemię i zmniejszenie wpływów do kasy PLK jeśli nie będzie 

podwyżek w tym roku przynajmniej na poziomie naszych żądań (500 zł) a wszystko drożeje. 

Śląsk za pieniędzmi może stanąć jak tylko zarządzi SZIK. Również przyłącza  się do prośby o 

stosowną reakcję ze strony SZIK.” 

 

 
 


