Informacja z wideokonferencji z pracodawca 26.10.2020r.
Spotkanie za pomocą środków elektronicznych – wideokonferencja, było podzielone na 3 części.
1. COVID 19 w PKP PLK S.A.;
Na dzień spotkania zakażonych było ponad 300 pracowników Spółki, a w kwarantannie przebywało
ich ponad 600.
Od początku pandemii mamy w PLK-a 2 (dwie) ofiary śmiertelne.
Pracę zdalną wykonuje ponad 2 000 (dwa tysiące) pracowników naszej spółki. W ostatnim czasie
wzrosło wykorzystanie urlopów wypoczynkowych (w tym zaległych).
W ostatnim czasie ponownie zaczyna rosnąć skala utraconych przez Spółkę przychodów jest to
wartość prawie 150 mln zł.
2. Wg. p. prezesa Merchel wdrażanie protokołu nr 15 do ZUZP, przebiega bez zakłóceń. Odnośnie
gratyfikacji z okazji Święta Kolejarza stwierdził, że na dzień dzisiejszy, pewna jest wysokość zapisana
w ZUZP, ale Zarząd poszukuje środków, aby mogła ona być wypłacona zdecydowanie wyższa.
Nawiasem mówiąc szkoda, iż pozostałe związki zawodowe nie poparły nas, aby zapis o gratyfikacji
w wysokości 10% średniego wynagrodzenia z roku poprzedniego obowiązywał już w tym roku.
3. W trzeciej prezes zaczął opowiadać jak to mało znaczącą jest Uchwała 621/20 Zarządu „Wytyczne
wraz z kryteriami i koncepcja rozmieszczenia Zdalnego Prowadzenia Ruchu (umiejscowienie
Lokalnych Centrów Sterowania) na sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” i nie
będzie miała ona żadnego wpływu na zmianę granic i ilości Zakładów Linii Kolejowych.
Naszym zdaniem jest to oczywiście nieprawdą (Stanowisko nr 1/20 z 14.10.20r.), bo ta Uchwała
Zarządu jest I etapem do zmniejszenia liczby Zakładów Linii Kolejowych (oczywiście nie od 1 stycznia
2021 czy 2022), to będzie postępować sukcesywnie i nie odwracalnie szkoda, iż niektóre Związki
Zawodowe tego nie dostrzegają. Jest to zamach na niektóre IZ-ty oraz miejsca pracy tam
zatrudnionych.
NSZZ „Solidarność” będzie broniła zarówno jednych, jak i drugich.
W sprawie odznaczeń zgadzam się z prezesem, iż wręczane one winny być w sposób godny, tak więc
z powodu pandemii w najbliższym czasie to nie jest możliwe (obostrzenia). Prawdę powiedziawszy
na dzisiaj nie mamy jeszcze potwierdzonych tych odznaczeń.
Z uwagi na powyższe zaproponowałem prezesowi, aby odznaczenia wręczyć w czasie, kiedy będzie
to możliwe, ale gratyfikację z okazji ich przyznania wypłacić jeszcze w tym roku, powodów jest kilka:
a) w tym roku zabezpieczone są środki na wypłatę tych odznaczeń;
b) jeżeli nie wypłacimy gratyfikacji (za odznaczenia) w tym roku, w przyszłym skumulują się one z
następnymi co nie będzie dobrym rozwiązaniem.
Prezes, po stwierdzeniu, iż nie wchodzi w grę, wypłata gratyfikacji bez wręczenia odznaczeń, później
powiedział, iż się zastanowi.
Pracowniczy miał nam dać dodatkowe dane, dlatego opóźnione info, jak dostaniemy coś dodatkowego
to przekażę,
Wiesław Pełka

