Kraków, 23 maja 2022 roku

Do
Jacka Majchrowskiego
Prezydenta Miasta Krakowa
pl. Wszystkich Świętych 3-4
30-004 Kraków

Dotyczy: braków kadrowych w MPK S.A.

INTERPELACJA

Szanowny Panie Prezydencie,
W oparciu o art. 24 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku
z późniejszymi zmianami (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), zwracam się do Pana z interpelacją w następującej
sprawie.
W odpowiedzi na moją interpelację z sierpnia 2021 roku napisał Pan, że liczba zatrudnionych przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. kierowców jest wystarczająca, a głównymi powodami
ciągłego naboru nowych pracowników są wakaty wynikające z przechodzenia na emeryturę oraz
tworzenie nowych stanowisk ze względu na zwiększenie pracy przewozowej realizowanej przez MPK.
Tym samym zaprzeczył Pan postawionej przeze mnie tezie, że MPK cierpi na braki kadrowe, czego
przyczyną mogą być trudne warunki pracy w tej miejskiej spółce.
Tymczasem w ostatnich dniach dotarły do mnie kolejne niepokojące sygnały, które świadczą o
problemach kadrowych w MPK. Z uzyskanych informacji wynika np., że w zajezdni Wola Duchacka
brakuje obecnie około 60 kierowców, a w zajezdni Płaszów – ponad 20. Z tej ostatniej w sobotę 14
maja miało nie wyjechać na linie – z powodu braku kierowców – aż 16 autobusów. Braki kadrowe mają
także powodować trudności z ustalaniem grafików, wskutek czego zdarza się, że są one „domykane”

w późnych godzinach wieczornych – kierowcy nieraz po godzinie 22:00 dowiadują się, że zaczynają
pracę przed świtem, co uniemożliwia im wystarczający wypoczynek. Brak kierowców ma także
powodować, że ci, którzy pracują jako ajenci, pracują zbyt długo, co powoduje duże zmęczenie i może
zagrażać bezpieczeństwu zarówno ich samych, jak i pasażerów i innych uczestników ruchu.
Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika także, że wśród kierowców MPK powszechna jest opinia,
że to brak szacunku ze strony pracodawcy ma być główną przyczyną odchodzenia z pracy.
Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Pana z prośbą o zweryfikowanie powyższych informacji, a
jeśli okażą się one prawdziwe, o zobligowanie podległego Panu zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa
Komunikacyjnego S.A. do rozwiązania problemu. Proszę także o przekazanie informacji dotyczących
aktualnych statystyk czasu pracy kierowców MPK.

Z wyrazami szacunku,

_________________________
Łukasz Gibała

