LNoPo L§Kl zWlĄZ EK zAWODoWY
§TRAZ Y 0c HRCINY Ko LEl
ZARZĄD

Warszawa ul. Targowa 74
KRAJovt/Y o3-7
e-mail
zarzad@ozzsok.pl
66063578§;
kom

INFORMACJA
Wideokonferencja Kierownictwa KG SOK z Przedstawicielami
O rga n i z

acii 7wiąz kowyc h

W dniu a7 .Lż.IOża r, odbyła się wideokonferencja z udziałem przedstawicieli Organizacji
Związkowych działających w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, Komenda Główna §traży Ochrony
Kolei z Kierownictwem Komendy Głównej SOK tj, Komendant Główny SOK Józef HaĘk, z-ca
Komendanta Głównego SOK Paweł Boczek oraz Pani Naczelnik Agnieszka Wardecka- Perkowska a
także kiergwnictwo Komend Regionalnych SOK,
Formuła spotkania podyktowana była występowaniem na obszarze całego kraju stanu zagrażenia
epidemicznego związanego z SAR§-CoV-Z a także funkcjonowania naszej formacji,

ogólnopolski Związek Zawodowy Straży Ochrony Kolei skierował pisemnie poniższe pytania tj.
1". Szkolenia nowo zatrudnionych a mianowicie w jakiej formie a przede wszystkim, kiedy
odbędzie się kurs podstawowy na funkcjonariusza SOK, pracowników zatrudnionych m,in.
w loK lława, lOK Wrocław, lOK Warszawa oraz innych Komend Regionalnych ?

2.

Czy jest możlirrvośćw jakikolwiek sposób uposażyć dodatkowo finansowo pracowników SOK
oczekujących na kurs podstawowy SOK np, poprzez dodanie niedzieliświąteczneji przyjŚcie

wtym celu do pracy ?Zaznaczamy,iż niektórzy z pracowników m,in, z lOK lława oczekują
ok 15 miesięcy na kurs podstawowy. Fakt długookresowego oczekiwania na kurs oraz
niskiego uposażenia może spowodować odejście tych pracowników,

Ciekawostką jest łakt ,iż (azŁ§oK ) jako iedyna organizacja związkowa działająca w
K6 §oK skierowała pisemnie pytania dotyczące funkcjonowania naszej formacji.

0dnośniepytania dotyczącego szkolenia nowo zatrudnionych szczególnie w lOK lława, lOK
Wrocław, lOK Warszawa Pan z-ca Komendanta Głównego SOK Paweł Boczek wyjaŚnił, że w
obecnym momencie ze względu na sytuację epidemiczną kurs podstawowy na funkcjonariusza SOK
został czasowo przesunięty do czasu aż warunki epidemiczne pozwolą w miarę bezpiecznie
przeprowadzić szkolenie,
Natomiast w kwestii pytania o możliwośćdodatkowego uposażenla finansowego pracowników
SOK oczekujących na kurs podstawowy na funkcjonariusza SOK tj, poprzez możliwoŚĆ pracy w
niedzielę Pani Naczelnik Agnieszka Wardecka-Perkowska odpowiedziała, że nie jest to możliwe ze
względu na fakt iż pracownicy oczekujący na kurs pracują w systemie pracy podstawowym,
W powyższej wideokonferencji uczestniczył Przewodnicząty ZK aZZ SOK Wojciech Zieliński.
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