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Pan Marek Chraniuk
Prezes Zarządu
„PKP Intercity” S.A.

Szanowny Panie Prezesie!
Rada Krajowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu z niepokojem obserwuje rozwój drugiej tury epidemii koronawirusa. W dniu dzisiejszym liczba zarażonych wirusem SARSCoV-2 przekroczyła 130 tysięcy osób. Mając powyższe na uwadze, obawiając się zdrowie pracowników
Spółki „PKP Intercity” S.A. wnioskujemy o wprowadzenie procedur regulujących przestrzeganie obostrzeń
sanitarnych, wprowadzonych przez rząd RP. Wnioskujemy także o regularne dezynfekowanie pomieszczeń dla pracowników ze szczególnym uwzględnieniem przedziałów ochronnych dla drużyn konduktorskich oraz kabin pojazdów trakcyjnych. Uważamy, że wszyscy pracownicy Spółki powinni mieć stały nieograniczony dostęp do środków sanitarno-higienicznych i dezynfekcyjnych.
Wnosimy o natychmiastowe wprowadzenie pracy zdalnej na stanowiskach i posterunkach pracy
umożliwiających taką organizację pracy. Po raz kolejny wnioskujemy o natychmiastowe zwolnienie z obowiązku kontroli biletów pracowników drużyn konduktorskich oraz wyznaczenie stałych stref buforowych
we wszystkich pociągach, wyznaczonych w taki sposób, aby w jej obrębie znalazła się toaleta przeznaczona
tylko i wyłącznie dla pracowników drużyn pociągowych. Ponadto wnioskujemy o odwołanie stacjonarnych
pouczeń okresowych lub przeprowadzenie ich w formie telekonferencji. Uważamy za zasadne odwołanie
zaplanowanych szkoleń na symulatorze oraz zawieszenie trwających kursów.
Naszym zdaniem zasadne jest wypracowanie odpowiednich zasad przemieszczania się pracowników między posterunkami, w ramach wykonywanych zadań służbowych. Uważamy, że pracownicy drużyn
pociągowych powinni być okresowo poddawani badaniom na obecność wirusa SARS-CoV-2. Zasadnym
wydaje się również opracowanie procedur zapewniających pracownikom bezpieczny dojazd do pracy oraz
powrót do domu po jej zakończeniu.
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Naszym zdaniem zdrowie i życie pracowników jest wartością nadrzędną, dlatego w czasie trwania
pandemii koronowirusa w czasie, gdy ilość zakażeń z dnia na dzień rośnie w zastraszającym tempie, obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej jest zrobienie wszystkiego aby pomóc w zwalczaniu panującej pandemii i zapobieganiu jej rozprzestrzeniania.
Mając powyższe na uwadze wnioskujemy o podjęcie wszelkich możliwych działań, nawet kosztem zmniejszenia należnych Spółce wpływów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia się pracowników
Spółki tym groźnym wirusem. Jesteśmy gotowi do podjęcie współpracy podczas działań, których nadrzędnym celem będzie ochrona zdrowia i życia pracowników przy jednoczesnym utrzymaniu na odpowiednim
poziomie świadczonych usług na rzecz pasażerów.
Z poważaniem
w imieniu Rady Krajowej OZZPT

Dokument podpisany
przez Ryszard
Filochowski
Data: 2020.10.12
12:31:20 CEST
Powód: Podpisanie pisma

Ogólnopolski Związek Zawodowy
Pracowników Transportu
Rada Krajowa
/-/
Ryszard Filochowski
/przewodniczący/
(Dokument podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym)

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu
Organizacja członkowska zrzeszona w strukturach Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
Numer KRS: 0000245509, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 7582221434

REGON: 140525412

Nr konta bankowego: 22 2030 0045 1110 0000 0163 3480

