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Na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego prymas Józef Glemp 30
maja 1983 r. odsłonił pomnik przedstawiający Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia,
Stefana Wyszyńskiego. Rzeźba dłuta prof. Jerzego Jarnuszkiewicza jest inspirowana
wzruszającą sceną spotkania naszych wielkich rodaków w Rzymie podczas papieskiej audiencji dla Polaków następnego dnia po inauguracji pontyfikatu.
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BIULETYN INFORMACYJNY SEKCJI ZAWODOWEJ INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ
PRZY KRAJOWEJ SEKCJI KOLEJARZY NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

Fot. M. Moczulski
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Na pamiątkowym zdjęciu przy lubelskim pomniku uczestnicy XIX Europejskiego
Kongresu Chrześcijańskich Kolejarzy, 9 – 13 maja 2016. Tegoroczny miał się odbyć
w Białymstoku. Z powodu pandemii COVID-19 został przełożony.

Okolicznościową kopertę i frankaturę przygotowały Sekcja Łódzka OKZ PZF
„Kolejnictwo” i Ogólnopolski Klubu Zbieraczy Frankatur Mechanicznych „Frankotyp”. O urodzinach „wiedenki” piszemy na stronach 6 i 7.

Poznańskie Krzyże (23 listopada 2007).

Z okazji 50. rocznicy wydarzeń określanych jako Poznański Czerwiec Sejm
RP ustanowił na mocy uchwały Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego
Czerwca 1956. Nasze przypomnienie na
stronie 9.

Fot. M. Moczulski

Miłośnikom drezyn ręcznych, zawiedzionym odwołaniem V Mistrzostw Polski, dedykujemy zdjęcie przedstawiające
inny – mniej romantyczny, ale równie interesujący – sposób drezynowania.

W 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły przedstawiciele Regionalnej Sekcji
Kolejarzy NSZZ „Solidarność” złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą Świętego. Więcej na stronie 9.
W warszawskiej siedzibie „Solidarności” 5 maja br. została podpisana umowa
programowa zawarta między kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzejem Dudą a Komisją Krajową NSZZ „Solidarność” reprezentowaną
przez przewodniczącego, Piotra Dudę.
Przewodniczący Piotr Duda oświadczył w imieniu Komisji Krajowej, że treść
programu wyborczego urzędującego
prezydenta jest zbieżna z celami programowymi NSZZ „Solidarność” zawartymi
w Statucie oraz w dokumentach programowych przyjętych przez związek. Nasza
informacja na stronach 3 i 4.
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Z prac Rady Nadzorczej
PKP PLK S.A.
29 kwietnia 2020
Kwietniowe posiedzenie Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przejdzie do historii. Pierwszy raz w dziejach naszej Spółki część składu Rady Nadzorczej uczestniczyła
w spotkaniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Na posiedzeniu stacjonarnym
byli obecni jedynie przewodniczący, Mariusz Andrzejewski
oraz sekretarz, (przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej), Artur Kawaler. Pozostali członkowie, podobnie jak
goście, uczestniczyli w posiedzeniu przy wykorzystaniu połączenia wideokonferencyjnego. Niektórzy tylko w pewnym
okresie przychodzili do sali konferencyjnej.  
Mimo zmiany warunków obradowania, tak jak przed każdym posiedzeniem Rady Nadzorczej zatwierdzającym wyniki
Spółki, tak i przed tym odbyło się posiedzenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., oczywiście w trybie opisanym wcześniej. Spotkanie tego zespołu
w tym terminie było podyktowane wymogami ustawowymi
w związku z przeprowadzanymi badaniami finansowymi PLK,
jak też spółek od niej zależnych, czyli całej Grupy Kapitałowej
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komitet Audytu zajmował
się m.in.: efektywnością systemu kontroli wewnętrznej Spółki w zakresie sprawozdawczości finansowej i bezpieczeństwa
informacji; sprawozdawczością finansową Spółki i Grupy
Kapitałowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; omówieniem
z firmą audytorską badania sprawozdań Spółki i Grupy Kapitałowej za 2019 r.; oceną współpracy z firmą audytorską. Komitet Audytu przyjął sprawozdanie z działalności za 2019 r.
i materiały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. (WZA).
Podobnie jak Komitet Audytu, tak też Rada Nadzorcza zajmowała się sprawozdaniami Zarządu PLK niezbędnymi do
odbycia WZA. Swoje posiedzenie rozpoczęła od spotkania
z firmą audytorską w celu omówienia badania sprawozdań
naszej Spółki i Grupy Kapitałowej za 2019 r.: w tym analizy
sprawozdań z badania sprawozdań PLK i Grupy Kapitałowej,
a także innych informacji istotnych z punktu widzenia naszej
Spółki; spraw związanych ze sprawozdawczością finansową
PLK i Grupy Kapitałowej.
Po zakończeniu długiej i wnikliwej dyskusji członków Rady
Nadzorczej biegły rewident stwierdził, iż analizowane sprawozdania przedstawiają rzetelnie i jasno sytuację majątkową
i finansową PLK oraz Grupy Kapitałowej na 31 grudnia 2019 r.
oraz, że są zgodne z obowiązującymi przepisami i Statutem
PLK. Opinia została wydana bez zastrzeżeń. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w 2019 r. poniosła stratę netto w wysokości
prawie 180 mln zł.
Następnie Rada Nadzorcza zajęła się dokończeniem omawiania spraw związanych ze sprawozdaniami i Komitetem
Audytu:
� Rozpatrzeniem informacji dotyczącej uchwał podjętych
przez Komitetu Audytu na posiedzeniu 29 kwietnia 2020 r.,
w tym rekomendacji dotyczących sprawozdań Spółki i Grupy Kapitałowej za 2019 r. i wniosku Zarządu PLK dotyczącego pokrycia straty netto oraz Sprawozdania z działalności
Zarządu PLK jako organu Spółki w roku obrotowym 2019.
� Zatwierdzeniem sprawozdania z działalności Komitetu Audytu w roku obrotowym 2019.  
Po podjęciu uchwał dotyczących sprawozdań Spółki i Rady
Nadzorczej niezbędnych do odbycia WZA Rada Nadzor-
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cza zajęła się realizacją kolejnych punktów porządku obrad,
w tym informacjami Zarządu PLK m.in. o:
� Realizacji rocznych i wieloletnich planów działalności ze szczególnym uwzględnieniem realizacji inwestycji, zadań, projektów lub programów określonych przez Radę Ministrów, w których nasza Spółka wskazana jest jako wykonawca
– raport za 2019 r. Jak pamiętamy Plan Inwestycyjny 2019 to
ponad 11,4 mld zł nakładów, a wykonanie to niewiele ponad
9,8 mld zł. Realizacja Programu Wieloletniego i Krajowego
Programu Kolejowego (KPK). Wartość KPK (aktualizacja
z września 2019 r. – 75,7 mld zł) od ostatniej Rady Nadzorczej
nie uległa istotnym korektom.
Powyższe zagadnienia referował członek Zarządu PLK –
dyrektor ds. realizacji inwestycji, Arnold Bresch. Poinformował on m.in., że aktualnie nasza Spółka prowadzi ok. 120 projektów, na których w 2019 r. planowane były nakłady, z czego
w ramach prawie 50 projektów odnotowano nadwykonanie
zakładanego planu finansowego, a na pozostałych odnotowano
niewykonanie zakładanego planu finansowego.
W trakcie rozpatrywania tego punktu trwała ożywiona dyskusja, w której niektórzy członkowie Rady Nadzorczej przedstawiali własne analizy wykonania PI2019 przeprowadzone
na podstawie danych zamieszczonych na witrynie posiedzeń
Rady Nadzorczej, wskazujących m.in. kwotę niewykonań
planu finansowego, jej udział w wartości planu finansowego
wszystkich projektów oraz zwracajli uwagę na to, że większość
niewykonań planu finansowego części projektów redukowana
jest nadwykonaniami planu finansowego innych projektów.
Wynika z tego znacznie wyższe niewykonanie planu niż jest
to przedstawione, a roboty w toku stanowią tylko nieznaczną
część wykazanych niewykonań.
� Postępie w realizacji projektów inwestycyjnych – realizacja planu rocznego PI2020 i wieloletniego KPK. Referujący zagadnienie poinformował, że PI2020 aktualnie jest realizowany zgodnie z założonym planem. Zarząd PLK przedstawił prezentację „Postęp w realizacji projektów inwestycyjnych
– realizacja planu rocznego – PI2020 i wieloletniego – KPK”,
z której wynika, że niewykonania wskaźników z lat 2016 – 2019
są sukcesywnie nadrabianie.
� Analizie sytuacji zatrudnieniowo-płacowej w PLK za
I kwartał 2020 r. Zagadnienie referował prezes Zarządu PLK,
Ireneusz Merchel. W swojej wypowiedzi omówił niektóre elementy tej analizy oraz przedstawił działania Spółki związane
z sytuacją epidemiczną. Poinformował m.in. o przypadkach wystąpienia zakażania koronawirusem wśród pracowników PLK.
Wskazał, że w związku z epidemią Spółka planuje oszczędzanie zasobów finansowych nie tylko w ramach wynagrodzeń,
ale również szkoleń, konferencji, wyjazdów służbowych oraz
delegacji. Ministerstwo Infrastruktury zwróciło się do Spółki
o przygotowanie wstępnych założeń w przypadku obniżenia
stawki dostępu o 10%, 20%, 30%, 40% oraz 50% lub w sytuacji niepobierania od przewoźników niektórych składników
stawki. Zmniejszenie przychodów zarządcy infrastruktury od
przewoźników może doprowadzić do zwiększenia obciążenia
budżetu państwa. Prezes Merchel zaznaczył, że od 24 maja
br. planowane jest stopniowe wygaszanie pracy zdalnej przy
jednoczesnym przestrzeganiu zaleceń dla zakładów pracy
w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.
� Przeglądzie systemu bezpieczeństwa cybernetycznego
w PLK. Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd PLK do przedstawiania cyklicznej informacji na temat bezpieczeństwa informatycznego Spółki. Niektórzy członkowie zgłaszali uwagi do
Zarządu PLK, iż ten w swoich działaniach przywiązuje zbyt
małą uwagę do cyberbezpieczeństwa Spółki. Rada Nadzorcza
zaleciła przedstawienie na następnym posiedzeniu materiału dotyczącego zintensyfikowanych działań w tym zakresie.
DOKOŃCZENIE NA STR. 4

We wtorek 5 maja 2020 r. w warszawskiej siedzibie „Solidarności” została podpisana umowa programowa zawarta między kandydatem na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzejem Dudą a Komisją Krajową NSZZ
„Solidarność” reprezentowaną przez przewodniczącego,
Piotra Dudę.
Podczas uroczystości przewodniczący „Solidarności” powiedział m.in.: 29 stycznia bieżącego roku na zaproszenie
Pana Prezydenta Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej. To było dla nas bardzo ważne, bo właśnie w tym roku obchodzimy 40. urodziny
„Solidarności”. (...) Dokument, który za chwilę podpiszemy
jest kontynuacją umowy programowej, którą podpisaliśmy
w 2015 roku. Chciałbym podziękować Panu Prezydentowi, także ministrowi Pawłowi Musze, a także Henrykowi Nakoniecznemu za wielki wkład merytoryczny w to, że dzisiaj możemy
się spotkać w naszym biurze i podpisać ten dokument. Nasza
5-letnia współpraca z Panem Prezydentem wychodziła poza
ramy umowy programowej. W 2015 roku nie mogliśmy przewidzieć wielu rzeczy, które stały się przez te pięć lat. W ciągu
tego czasu zawsze mogliśmy liczyć na Pana Prezydenta.
Umowa programowa z 2015 roku, której realizację Komisja
Krajowa oceniła w sposób pozytywny, to dla nas było zielone światło do przygotowania nowej umowy programowej. Bo
dla nas liczą się nie słowa, ale czyny, bo politycy dużo mówią,
a potem o tym zapominają. Dla mnie ten dokument jest bardzo
ważny i to co stało się na przełomie lat 2015/2016, czyli przywrócenie wieku emerytalnego, było dla nas najważniejszym
punktem. Mało kto wierzył w to, że uda się nam odkręcić tę
złą reformę. Ale w tym punkcie były także wpisane emerytury stażowe. Niestety, łagodnie rzecz ujmując nie znalazło to
przychylności większości parlamentarnej, dlatego w nowej
umowie programowej konsekwentnie wpisujemy ten element –
tego oczekują pracownicy (...) W tym dokumencie znajduje się
też wiele innych bardzo ważnych spraw. Choćby propozycja
dodatku solidarnościowego – to my od początku mówiliśmy,
już przy pierwszych konsultacjach tarczy antykryzysowej, że
trzeba zwiększyć zasiłek dla bezrobotnych. I to jest wpisane
w dokumencie. To pierwszy punkt, który zostanie bardzo szybko zrealizowany, za co serdecznie Panu Prezydentowi dziękujemy. Oprócz tego wzmocnienie dialogu społecznego; Pan
Prezydent pokazał, że jest człowiekiem dialogu, który widzi
„Solidarność”. W odmrożeniu gospodarki dialog jest bardzo
potrzebny.
Dziękuję Panie Prezydencie za wstawienie się za „Solidarnością”, za związkami zawodowymi w sprawie propozycji Tarczy 3.0. Niektóre rozwiązania proponowane przez rząd były
nie tylko antypracownicze, ale także antyzwiązkowe, likwidowały związki zawodowe. Bo jeżeli odbiera się nam prawo do
rokowań zbiorowych, do układów zbiorowych pracy, to sytuacja wygląda dramatycznie. Dlatego w tej umowie programowej zostanie także potwierdzona i wpisana promocja układów

fot. Marcin Żegliński, Tygodnik Solidarność

zbiorowych pracy. Jako argument, który otworzy nam drogę
do zrealizowania art. 20 Konstytucji, który mówi o społecznej
gospodarce rynkowej. W tym dokumencie znajduje się wiele
pozytywnych aspektów (...).
Panie Prezydencie, dziękuję za te pięć lat. Te pięć lat wychodziło poza ramy umowy programowej. Działania na linii NSZZ
„Solidarność” – Pałac Prezydencki były na wzorowym poziomie. Cieszymy się, że możemy Pana tutaj gościć i podpisać
dokument. Jeśli chcemy utrzymać uprawnienia i rozwiązania
propracownicze, to Pan Prezydent jest jedynym człowiekiem,
który może dać nam tę gwarancję. – zakończył przewodniczący Komisji Krajowej, Piotr Duda.  

Komisja Krajowa udzieliła poparcia Andrzejowi Dudzie
ubiegającemu się o ponowny wybór na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ten zobowiązał się, że w przypadku wygrania
wyborów i objęcia urzędu na drugą kadencję, będzie realizował
swój program przedstawiony w trakcie kampanii wyborczej
Obronimy Polskę Plus gwarantujący utrzymanie programów
społecznych i sprawiedliwy rozwój państwa, a opierający się
na takich filarach jak: wsparcie dla rodzin, utrzymanie miejsc
pracy, solidarność społeczna, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo i dialog społeczny.
W imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” przewodniczący Piotr Duda oświadczył, że treść programu wyborczego urzędującego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
jest zbieżna z celami programowymi NSZZ „Solidarność”
zawartymi w Statucie oraz w dokumentach programowych
przyjętych przez związek. Zadeklarował także, iż o poparcie
tej kandydatury zwróci się do członków i sympatyków NSZZ
„Solidarność” oraz wszystkich obywateli posiadających prawo wybierania prezydenta, a podzielających wspólne wartości
„Solidarności”.
���

Członkowie NSZZ „Solidarność”!
Drodzy Przyjaciele!
Podpisana 5 maja 2020 roku „Umowa programowa” pomiędzy NSZZ „Solidarność” a kandydatem na Prezydenta RP
Andrzejem Dudą gwarantuje kontynuację polityki, dzięki której polscy pracownicy, a co za tym idzie również całe rodziny,
bardzo dużo zyskali przez ostatnie pięć lat.
Do najważniejszych osiągnięć, które są realizacją postulatów „Solidarności” zapisanych w „Umowie programowej”
z ówczesnym kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą
z 5 maja 2015 r., zaliczamy: przywrócenie wieku emerytalnego, podniesienie kwoty wolnej od podatku dla najuboższych,
ograniczenie handlu w niedzielę, ustanowienie minimalnej stawki godzinowej i radykalny wzrost płacy minimalnej,
wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla
pracowników służby zdrowia, lepsze warunki w sądach pracy
DOKOŃCZENIE NA STR. 4
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Koszty operacyjne – niższe od planu.
Materiały i energia – niższe od planowanych koszty energii
są konsekwencją późnego spływu faktur dotyczących obrotu energią elektryczną w związku z ustaleniami pomiędzy
PLK i PKP Energetyka S.A odnośnie księgowania zestawień zbiorczych faktur.
� Usługi obce – niższe koszty usług branżowych, czynszu, usług
informatycznych usług utrzymania porządku i czystości,
a także innych usług są generalnie następstwem opóźnionego
spływu faktur za zrealizowane zadania, jak też wydłużonych
procedur przetargowych w odniesieniu do tych zadań.
� Wynagrodzenia i koszty pracy – wykonanie niższe od
planowanego to efekt przede wszystkim mniejszej liczby
godzin nadliczbowych, wyższego poziomu zatrudnienia
w inżynierii ruchu, nierozliczenia premii inwestycyjnej za
IV kwartał 2019 r., niższych od planowanych odpraw emerytalnych i mniejszych składek ZUS.
� Realizacja projektu budowa systemu ERTMS/GSM-R.
Zagadnienie referował członek Zarządu PLK, Arnold
Bresch. Omówił postęp w realizacji projektu, jego zakres
oraz plan budowy obiektów radiokomunikacyjnych. Na
projekcie są opóźnienia. Wykonawca przedstawił Spółce
aktualizację harmonogramu, którą Spółka odrzuciła, ponieważ zakładał on przesunięcie realizacji ,,kamieni milowych” przy jednoczesnym zachowaniu terminu realizacji
całego projektu. Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd PLK
do bieżącego monitorowania i comiesięcznego informowania o działaniach na projekcie.
� Uchwały podjęte przez Zarząd PLK od 4 marca do 14
kwietnia 2020 r.
� Raport o bezpieczeństwie na sieci PLK w 2019 r. Temat
zreferował członek Zarządu PLK – dyrektor ds. eksploatacji,
Marek Olkiewicz. Omówił m.in. liczbę wypadków obciążających Spółkę w podziale na typy. Przedstawił porównania:
liczby wypadków oraz incydentów w latach 2009 – 2019,
liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w wypadkach
kolejowych w latach 2009 – 2019. Wskazał pozytywne i negatywne zjawiska pokazane w załączonym dokumencie.
� Kontrole przeprowadzone przez instytucje zewnętrzne
w PLK w I kwartale 2020 r. Zarząd PLK poinformował
m.in., że w tym czasie zewnętrzne organy przeprowadziły
w naszej Spółce 233 kontrole, z których 38 zakończyło się
wydaniem zaleceń (wskazaniem nieprawidłowości). Po 132
nie wydano zaleceń. Pozostałe kontrole bądź są w trakcie
realizacji, bądź kontrolowane jednostki organizacyjne Spółki nie otrzymały jeszcze dokumentów pokontrolnych.
Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się 21 maja
2020 r.
Wiesław Pełka
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do zrealizowania, choćby kwestia emerytur stażowych, których przez opór rządzącej większości nie udało się uzyskać.
W imieniu Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” apeluję
do wszystkich Członków i Sympatyków Związku o poparcie
w najbliższych wyborach kandydatury obecnego Prezydenta
Andrzeja Dudy. W naszej ocenie jest On gwarantem zachowania dotychczasowej propracowniczej i prospołecznej polityki,
dającym nadzieję na realizację kolejnych naszych postulatów.
Mamy świadomość, że nic nie jest dane raz na zawsze, a zmiana osoby na najważniejszej funkcji w Polsce może oznaczać utratę uprawnień, które wywalczyliśmy przez ostatnie 5 lat.
Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
Piotr Duda
Przygotowano korzystając z materiału zamieszczonego na
stronie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/

� Wynikach ekonomiczno-finansowych spółek zależnych od PLK w latach 2015 – 2019 oraz planowanych na lata
2020 – 2022. Rada Nadzorcza bardzo wnikliwie przeanalizowała materiał przedstawiony przez Zarząd PLK i przedyskutowała ewentualne kierunki rozwoju tych firm.
� Problemach na kontrakcie ZUE S.A. Zarząd PLK próbował wyjaśnić przyczyny „nieporozumienia” z wykonawcą
kontraktu na linii nr 14. Referujący sprawę członek Zarządu PLK, Arnold Bresch informował m.in., że na kontrakcie
realizowanym przez ZUE S.A. występują, podobnie jak na
większości realizowanych umów, spory między wykonawcą
a zamawiającym oraz roszczenia wykonawcy w stosunku do
zamawiającego. Moim zdaniem jest to zbyt poważna sprawa
i dlatego w żaden sposób nie można jej bagatelizować.
� Zmianach Regulaminu Rady Nadzorczej. W związku
z epidemią koronowirusa Rada Nadzorcza postanowiła zaproponować pewne zmiany w swoim Regulaminie mające ułatwić
jej członkom procedowanie na posiedzeniach. Po dyskusji
zdecydowano zająć się tematem na następnym posiedzeniu.
Zarząd PLK wypełniając zalecenia Rady Nadzorczej przedstawił cykliczne informacje dotyczące sytuacji w Spółce,
m.in.:
� W sprawie wstępnych wyników ekonomiczno-finansowych PLK za styczeń – luty 2020 r. Podstawową przyczyną uzyskania w tym czasie wyniku finansowego gorszego
niż planowano było wystąpienie ujemnych różnic kursowych. Prezentowany wynik nie jest ostateczny z uwagi na
brak rozliczenia stycznia i lutego.
� Przychody z działalności operacyjnej – lekki minus w stosunku do planu.
� Przychody z udostępniania linii kolejowych – niższe od
planowanych przychody są rezultatem mniejszej pracy eksploatacyjnej realizowanej przez przewoźników tak pasażerskich, jak i towarowych.
� Pozostałe przychody – wyższe z tytułu  przychodów z usług
refakturowanych, otrzymanych kar i odszkodowań, a także
z tytułu wcześniejszej niż planowano refundacji kosztów
remontów linii kolejowych przez ZVON (Związek Administracyjny Stowarzyszenie Transportu Górnych Łużyc
i Dolnego Śląska).
� Środki publiczne – zaplanowany na okres styczeń – luty
2020 r. wpływ środków z dotacji podmiotowej został zrealizowany w 100%. Niższe wykonanie dotacji na Pomoc Techniczną POIiŚ i CEF spowodowane jest wypłatą środków
w 2019 r. ponad zaplanowany budżet. Wyższa refundacja
w 2019 r. wynikała z nadwyżki budżetu CUPT, który zwrócił PLK wyższą kwotę do wysokości limitu przeznaczoną
na pomoc techniczną.
i lepszą ochronę przed bezprawnym zwolnieniem, podwyżki
w sferze finansów publicznych, wyższy odpis na zakładowy
fundusz świadczeń socjalnych, zniesienie syndromu pierwszej
dniówki, wyłączenie z płacy minimalnej dodatków nocnych
oraz dodatków stażowych, przywrócenie pluralizmu związkowego w służbach mundurowych, wzmocnienie dialogu społecznego. Do tego wielkie programy społeczne dla rodzin wychowujących dzieci i dla seniorów.
Dokonaliśmy tego przy wsparciu urzędującego Prezydenta,
który wielokrotnie stawał po stronie „Solidarności” w sytuacjach konfliktowych i wspierał nasz Związek, gdy rząd Zjednoczonej Prawicy nie wywiązywał się ze swoich zobowiązań
lub łamał zasady dialogu społecznego.
Podpisując nową umowę, chcemy tę owocną współpracę
kontynuować, tym bardziej, że wiele postulatów jest jeszcze
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Wideokonferencje pracodawcy ze związkami zawodowymI
7 maja 2020
Informacja prezesa Zarządu PLK
Prezes I. Merchel poinformował o działaniach Zarządu PLK
w ramach walki z koronawirusem. Od 10 marca br. działa
w firmie zespół antykryzysowy na czele z prezesem Zarządu
PLK. Wprowadzono zarządzenie i decyzje umożliwiające – zdaniem pracodawcy – przeciwstawienie się pandemii. Kierowników jednostek organizacyjnych Spółki zobowiązano do ich stosowania, zakupu odpowiednich środków odkażających, maseczek, itp. Teraz Spółka kontroluje, w jaki sposób to zrobiono, czy
w „panice” na początku pandemii nie popełniono błędów?
Grupa Kapitałowa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
przeznaczyła 4 mln zł na rzecz wsparcia jednostek i instytucji
służby zdrowia w walce z pandemią koronawirusa (obszerniejsza informacja na stronie 12). Wśród pracowników Spółki
stwierdzono 22 zachorowania na COVID19, 15 osób już wyzdrowiało, 2 przebywają w szpitalu.
Wielu pracowników Spółki wykonywało pracę zdalnie. Do
23 maja br. będzie zmniejszana sukcesywnie liczba pracowników wykonujących pracę zdalnie. Nastąpi powrót do dotychczasowych miejsc pracy, oczywiście przy zachowaniu wszystkich rygorów tzw. odległościowych.  
W obecnej sytuacji PLK-a ponosi znaczne straty związane
ze spadkiem przewozów, przede wszystkim liczby połączeń
pasażerskich. Straty przez dwa miesiące to ponad 60 mln zł.
Jeżeli sytuacja się utrzyma, to do końca roku strata wyniesie
ok. 400 mln zł.
Prezes stwierdził, iż Spółka musi zabezpieczyć w 100%
środki finansowe na wynagrodzenia i utrzymanie infrastruktury. Powiedział, iż w związku z powyższym wstrzymano wypłaty z funduszu nagrodowego i premii uznaniowej. Ale mogą
się zdarzać wyjątki – stwierdził – iż nie są to elementy roszczeniowe wynagrodzenia.
NSZZ „Solidarność” zawsze podkreślała, iż budowanie
premii uznaniowej kosztem innych elementów wynagrodzenia jest z punktu pracowników co najmniej wątpliwe. Prezes
stwierdził, iż Spółka nie zakłada obniżenia jakichkolwiek elementów stałych wynagrodzenia. Przypominam, że zmiana tych
elementów może się dokonać tylko w uzgodnieniu z sygnatariuszami ZUZP, bo tam są one zapisane.
Prezes poinformował, że nie będzie wypłat premii za cele
(PZC). Odnośnie wszystkich wypłat dodatkowych poddał
w wątpliwość, czy byłoby to moralnie zasadne w obecnej sytuacji? Co do tego każdy pewnie ma swoje zdanie.
Pytania i odpowiedzi
Nie będę omawiał wszystkich, wspomnę tylko niektóre pytania przedstawicieli związków zawodowych.
Z. Jasiński: Czy w związku z powrotem do rozporządzenia
Ministerstwa Infrastruktury (nasz wniosek) stanowiska zwrotniczy, instrukcje i wytyczne obowiązujące w Spółce zostaną
zmienione tak, aby zwrotniczowie zatrudnieni na posterunkach
SKP nie musieli być kierowani na kursy i egzaminy dróżnika
przejazdowego?
Dyrektor G. Blicharz stwierdziła, iż w najbliższym czasie
zostanie to uregulowane właśnie w ten sposób.
W. Pełka: Wiedząc o tym, iż Spółka zamierza zgodnie
z ustawą zrealizować zasilenie ZFŚS z końcem maja, zwróciłem się z prośbą do prezesa: Mam sygnały, iż w związku
z pandemią koronawirusa w wielu jednostkach organizacyjnych Spółki zostały wyczerpane konta ZFŚS. Czy byłoby możliwe wcześniejsze od ustawowego zasilenie tych kont?
Prezes I. Merchel stwierdził, że Pion finansowy przeanalizuje sytuacje i najprawdopodobniej, przynajmniej częściowo,
postara się przelać środki wcześniej.

Protokół dodatkowy do ZUZP nr 15
Prezes I. Merchel zdeklarował, że w najbliższym czasie pracodawca przedstawi zmodyfikowaną wersję tego dokumentu
i chce, byśmy go podpisali jeszcze w maju. Podsumowałem:
Dostaniemy, przeanalizujemy, zobaczymy co dalej.
20 maja 2020
Wideokonferencja z przedstawicielami związków zawodowych
szczebla krajowego dotyczyła Protokołu dodatkowego do ZUZP
nr 15. SZIK reprezentowali W. Pełka, S. Kokot i H. Sikora.
Odnośnie naszych uwag, zgłoszonych w piśmie SZIK-16/20
z 15 maja 2020 r. pracodawca stwierdził, iż nie wycofuje się
z zapisów dotyczących Święta Kolejarza (odnośnie uznania go za
dzień świąteczny, jak i zmiany liczenia gratyfikacji z okazji tego
święta), proponuje jednak, aby te zapisy obowiązywały od 2021 r.
Następnie dyskusja przeniosła się do konkretnych zapisów
w tekście projektu przedstawionego przez pracodawcę. Podobnie jak my, również niektóre związki zawodowe przedstawiły
swoje uwagi i zastrzeżenia na piśmie. Prezes I. Merchel wspólnie z dyrektor G. Blicharz przedstawili racje pracodawcy.
Ustalono, że pracodawca przedstawi kolejną wersję projektu Protokołu dodatkowego do ZUZP nr 15. Niezwłocznie po
otrzymaniu zostanie ona przesłana w formie elektronicznej
komisjom zakładowym.
Moim zdaniem formuła negocjacji czy rokowań w formie
wideokonferencji nie zdaje egzaminu. Może być ona wykorzystywana do informowania, ewentualnie wymiany poglądów
w mniejszym gronie, ale w przypadku negocjacji czy rokowań
zawodzi. Mam nadzieję, że kolejne spotkanie odbędzie się
w formie tradycyjnej.
Wiesław Pełka
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Regionalna Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność” przy
Regionie Małopolskim (RSK) w kwietniu 2020 r. podsumowała uroczyście obchodzoną w środowisku kolejarzy 100.
rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę – jedno
z najważniejszych wydarzeń w historii naszej Ojczyzny.
Zrobiła to w swoim stylu. Wydała książkę „Pociąg Niepodległości”, której autorem jest Henryk Sikora.
W Krakowie 10 grudnia 2018 r. kolejarze z RSK zorganizowali spotkanie (z udziałem 150 osób), na którym uczczono
100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Zostało ono poprzedzone uroczystością odsłonięcia pamiątkowej tablicy na fasadzie budynku PKP przy Placu Matejki 12,
z okazji 15. rocznicy protestu głodowego kolejarzy w 2003 r.,
który odbył się w tym miejscu, w ramach ogólnopolskiej akcji obrony istnienia kolejowych przewozów regionalnych.

Ulicami Warszawy

W programie zdarzeń, które w roku 175. rocznicy uruchomienia pierwszego odcinka DŻWW miały skierować
uwagę kolejarzy, ale nie tylko ich, na początki historii na-
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W trakcie spotkania osoby szczególnie zasłużone dla „Solidarności” zostały uhonorowane pamiątkowym medalem
„Solidarność dla Niepodległej”, zaprojektowanym i wybitym
na zlecenie RSK.
Drugim wydarzeniem upamiętniającym 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, zorganizowanym przez
RSK 5 października 2019 r., był przejazd „Pociągu Niepodległości” zestawionego z parowozu i pięciu zabytkowych wagonów. Ponad 200 pasażerów (kolejarzy wraz z rodzinami) podróżowało historycznym składem od stacji Kraków Główny,
zatrzymując się w Krzeszowicach, do stacji Trzebinia, skąd  
po zawodowaniu parowozu pociąg wrócił tą samą trasą.
Książka „Pociąg Niepodległości” zawiera opis wymienionych wydarzeń. Będzie z pewnością wielką atrakcją dla ich
uczestników. Znaczącą część książki wypełniają zdjęcia. Niektóre z nich mogą aspirować do miana artystycznych, wszystkie z pewnością są historyczne. Mówią o patriotyźmie, pracy,
zabawie, odpoczynku kolejarzy i ich rodzin.
W książce coś ciekawego dla siebie znajdzie każdy entuzjasta:
� kolei – piękne zdjęcia historycznego taboru i jego dokładny
opis oraz starych kolejarskich mundurów…,
� historii – m.in. mało znane fakty dotyczące powstania Wojskowej Straży Kolei, ciekawie opisane przez Kazimierza
Mazura, komendanta Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Krakowie.
Przeczytanie „Pociągu Niepodległości” trwa około 2 godzin.
Muszę jednak uczciwie ostrzec, że dla ludzi związanych z branżą kolejową jej uważna lektura (wraz z oglądaniem ciekawych
fotografii) zajmie niejeden wieczór. Książka nie ma słabych
stron. Jej początek poświęcony sponsorom, honorowym patronom i podziękowaniom, który w innych pozycjach najczęściej
jest pomijamy przez czytelników, tu przykuwa naszą uwagę
dużymi zdjęciami elementów parowozu Ty2-911. Na te fotografie można patrzeć przez długie minuty i w niczym nam nie
przeszkadza znajdująca się na drugiej stronie lista honorowych
patronów: Ministerstwa Infrastruktury, PKP Polskich Linii
Kolejowych S.A., Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego. Oglądamy loga firm współpracujących przy
organizacji opisanych wydarzeń, a jednocześnie zachwycamy
się wspaniałą fotografią wnętrza lokomotywy, zajmującą całą
stronę. Opisane wydawnictwo to nie tylko zwięzła, ciekawa
treść i piękne zdjęcia, ale i przemyślany skład. Jednym słowem „Pociąg Niepodległości” to pozycja obowiązkowa dla
kolejarzy i entuzjastów kolei.
S.W.
szego kolejnictwa były m.in.: spacer „Szlakiem wiedenki”
(pisaliśmy w lutym), „Upamiętnienie” twórcy i projektanta
DŻWW, St. Wysockiego (pisaliśmy w kwietniu) oraz spacer
„Warszawskim szlakiem St. Wysockiego”. Niestety, wędrowanie zaplanowane na „Noc muzeów” – podobnie jak wiele
imprez tego dnia – znalazło swoje miejsce w przestrzeni
wirtualnej.
Zapraszając do udziału w takim spacerze Marek Moczulski napisał:   „Cudowny miesiąc maj, w którym zieleń
jest najbardziej zielona, a zapachy i kolory kwiatów najcudowniejsze, to także miesiąc książek, bibliotek, czytania
i wszystkiego, co z tym się kojarzy. (...) Dlatego majowy,
z konieczności wirtualny spacer proponuję odbyć w towarzystwie książek poświęconych pionierowi kolejnictwa polskiego. Trasę wytyczają miejsca, o których autorzy wspominają
na ich stronach. (...)”. Spacer znalazł się nie tylko na stronie
www.plk.ksk.org.pl (zakładka „Galeria”). Z materiału przygotowanego przez naszego kolegę skorzystała też Fundacja
Grupy PKP www.fundacjapkp.pl i OKZ PZF „Kolejnictwo”
http://kolejnictwo-filatelistyka.eu/index.html .
Red.

Filateliści „wiedence”
„MójZNACZEK” w ozdobnym arkusiku, kartka pocztowa
i okolicznościowy datownik to efekt wspólnych działań Fundacji Grupy PKP, Polskiego Stowarzyszenia Miłośników Kolei
i Ogólnopolskiego Klubu Zainteresowań PZF „Kolejnictwo”
na obchody 175. rocznicy uruchomienia pierwszego odcinka
Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Trzeba dodać jak
najbardziej realny, nie wirtualny jak większość faktów dziejących się w ostatnich kilku miesiącach.  
Arkusik przedstawia trzy zabytkowe dworce historycznej
„wiedenki”. Zdjęcia zaproponowanych i sfotografowanych
przez członków PSMK obiektów po obróbce graficznej w studiu „Amarand” trafiły do Fundacji Grupy PKP. Dlaczego te?
Grodzisk Mazowiecki – bo właśnie tam 14 czerwca 1845 r.
dotarł pierwszy pociąg pierwszej trasy kolejowej w Królestwie Polskim. Skierniewice – bo tam 1 listopada 1845 r. po
otwarciu ruchu do Rogowa i oddaniu do eksploatacji odnogi

do Łowicza powstał pierwszy na naszej sieci węzeł kolejowy.
Wreszcie Piotrków Trybunalski – bo ten obiekt pamięta najodleglejsze, prawdziwie warszawsko-wiedeńskie czasy. Być
może kolejne arkusiki upamiętnią inne obiekty, niekoniecznie dworce historycznej „wiedenki”, np. wieże ciśnień, mosty
i wiadukty, budki dróżnika.
Z arkusikiem koresponduje kartka zaprojektowana przez
Piotra Topolskiego. Przedstawia całą trasę DŻWW biegnącą
z Warszawy do Granicy (obecnie Maczki, dzielnica Sosnowca) i dworce pokazane na arkusiku. Wydana w nakładzie 250
sztuk kartka ozdobiona „MoimZNACZKIEM” będzie stanowić piękną całość.
Atrakcyjność tego zestawu potwierdzi datownik zaprojektowany przez Krystiana Żurawskiego. Z kolei jego wygląd
koresponduje z logo „175 LAT DŻWW”. Od 14 czerwca
2020 r. datownik będzie stosowany w Urzędzie Pocztowym
Warszawa 1. Zdobycie całego zestawu może się okazać nie
lada wyzwaniem. Ale czego się nie robi dla „wiedenki”.
Mar.

Na Starych Powązkach
W dniu 152. rocznicy śmierci St. Wysockiego, 21 maja 2020 r.
na grobie pioniera polskiego kolejnictwa wiązankę kwiatów
z napisem na szarfie „Pamiętamy – Kolejarze” złożyła prezes
Fundacji Grupy PKP, Katarzyna Kucharek. Przedstawiciele
PSMK, PLK i Koła Absolwentów Warszawskiej „Kolejówki”
zapalili znicze. Chwilą modlitwy uczczono pamięć wielu innych kolejarzy i osób związanych z kolejnictwem pochowanych
na Starych Powązkach. Lampki zapalono na grobach Leona
Miaskowskiego, Stanisława Rybickiego, Teodora Urbańskiego,
Władysława Stanisława Reymonta i Henryka Marconiego.   
M.M.
Fot. M. Moczulski, S. Pijanowska
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Ksiądz
Ryszard

Jasna Góra, ks. Ryszard prowadzi tradycyjne spotkanie pielgrzymów.

Gdyby nie pandemia koronawirusa
jubileusz 40-lecia swojego kapłaństwa
ks. Ryszard Marciniak świętowałby
z pewnością – tak jak dotychczas trzykrotnie – w Ośrodku Wakacyjnym
Duszpasterstwa Kolejarzy w Łącku
k. Płocka.
Ksiądz Ryszard pochodzi z Kutna.
Z koleją związany jest od zawsze. Jego
ojciec był dyżurnym ruchu w Kutnie,
Mysłakowicach, Łęczycy i zawiadowcą
stacji w Kłodawie. Po liceum Ryszard
chciał studiować matematykę. Ojciec
namówił go na kurs dyżurnych ruchu. Po
nim pracował na stacji Barłogi k. Koła.
Ale ze studiów nie zrezygnował. Wybrał
wydział komunikacji Politechniki Warszawskiej. Dyplom uzyskał w 1971 r.
Był współautorem projektu modernizacji linii Kutno – Płock. Zamiar wstąpienia do seminarium duchownego był
zmuszony odłożyć na kilka lat, w czasie
których odpracowywał uczelniane stypendium. Trzy lata pełnił służbę na stacji
Warszawa Wsch., gdzie po odbyciu sta-

żu powierzono mu stanowisko zastępcy
naczelnika.
W 1975 r. zrealizował jednak swój
zamiar – wstąpił do Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie. Kolejne studia mgr inż. komunikacji skończył w trybie przyspieszonym.
Święcenia kapłańskie z rąk prymasa Polski księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego otrzymał 4 maja 1980 r. Kilka
następnych lat pracował w Warszawie
w świątyni przy Łazienkowskiej, gruntownie ją odbudowując. Stworzył tam
ośrodek „Rodziny Rodzin”, prowadził
pracę duszpasterską i misyjną. Nigdy nie
zerwał kontaktów ze środowiskiem kolejarskim. We wrześniu 1994 r. podjął pracę w Centrum Animacji Misyjnej Księży
Pallotynów w Konstancinie-Jeziornej.
Wspierał, nie tylko duchowo, tworzenie struktur Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich, początkowo jako
duszpasterz archidiecezjalny, a następnie
moderator. W środowisku kolejarskim
mógł wykorzystać swoje wcześniejsze

KAPLICZKI PRZY TO RZE
Myśl zbudowania kaplicy na terenie Ośrodka Wakacyjnego
Duszpasterstwa Kolejarzy w Łącku zrodziła się przed kilkunastu laty. W iście rekordowym tempie w czasie I turnusu wakacji 2004 r. stanął łuk, w którym na postumencie posadowiono figurę Matki Bożej Fatimskiej. Obok stanął przestrzenny
krzyż. Pod nim wmurowano tablicę z następującym tekstem:
Przez Boga, rodzinę, miłość i pracę do świętości.
Pamięci / Kazimierza MARCINIAKA / Kolejarza o wielkim sercu /
Patrona Ośrodka Wakacji Rodzinnych / w Łącku / Wdzięczni
członkowie / Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich /
i Wieczernikowych Spotkań Rodzin / Łąck, 1 sierpnia 2004.
Zbudowana w czasie wakacji kaplica Matki Bożej Fatimskiej została poświęcona na zakończenie II turnusu, 1 sierpnia
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Warszawa, duszpasterze kolejarzy na uroczystości odsłonięcia medalionu Józefa
Piłsudskiego na gmachu Centrali PLK.

doświadczenia. Podjął formację duchową
rodzin. Ksiądz Ryszard buduje wspólnotę
zawodową swoją stałą obecnością wśród
kolejarzy, w tym spotkaniami formacyjnymi w myśl dewizy: Jasnogórska Matko
Kościoła oddaję Tobie wszystkich ludzi, do
których zostałem posłany w imię Chrystusa, abym im służył. Jest obecny na wielu
tradycyjnych spotkaniach z okazji Bożego
Narodzenia, Wielkiej Nocy, Święta Kolejarza; uczestniczy nie tylko w ogólnopolskich, ale także lokalnych uroczystościach
patriotyczno-religijnych. Często towarzyszy kolejarzom w ich ostatniej drodze.
Uruchomienie „Pociągu papieskiego”
to także inicjatywa i zasługa ks. Ryszarda. Dopełnieniem są wakacje w Łącku,
których zawołanie brzmi „Rodzino przekaż Polsce wiarę, nadzieję i miłość”.
Red.

2004 r. w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
Dokonał tego krajowy duszpasterz kolejarzy, ks. Eugeniusz
Zarębiński. Na uroczystość przybyła rodzina pana Kazimierza, przyjaciele, kolejarze ze swoimi najbliższymi z całej Polski. Tablicę odsłoniła Maria Marciniak, żona pana Kazimierza. Wybrzmiały słowa wdzięczności przyjaciołom i dobroczyńcom ośrodka.  W czasie uroczystej Eucharystii świadectwa dali przyjaciele pana Kazimierza. Ksiądz Ryszard mówił
o wartości człowieka, jego krzyża i cierpienia:
Bo nie jest światło, by pod korcem stało,
Ani sól ziemi do przypraw kuchennych,
Bo piękno na to jest, by zachwycało
Do pracy – praca, by się zmartwychwstało.
Słowa zaczerpnięte z poematu „Promethidion” Cypriana
Kamila Norwida zostały dedykowane tym, którzy trudzili się,
aby wspaniałe łąckie dzieło powstało.
Na zakończenie II turnusu wakacji 2005 r., 31 lipca figura
Matki Bożej Fatimskiej została ukoronowana. Uroczystości
przewodniczył ks. Eugeniusz Zarębiński. Obrzędu koronacji dokonał ks. prałat Stanisław Pisarek z Kutna, duszpasterz
kolejarzy diecezji łowickiej. Uroczystość była połączona ze
świętowaniem 25-lecia kapłaństwa księdza Ryszarda, gospodarza i dobrego ducha tego miejsca. W kaplicy na świeżym
powietrzu sprawowana jest Eucharystia, są prowadzone modlitwy liturgii dnia, odbywają się wieczornice patriotyczne.
Mar.

Poznańskie
Krzyże
W galerii znaczków pocztowych ze zbioru Zbigniewa Tyszko, wydawanych przez podziemną „Solidarność” prezentujemy arkusik poświęcony Poznańskiemu Czerwcowi 1956.
28 czerwca 1956
W Poznaniu wybuchł pierwszy w PRL-u strajk generalny
połączony z demonstracjami ulicznymi, krwawo stłumiony
przez wojsko i milicję. Przez ówczesną propagandę wydarzenia te były bagatelizowane lub przemilczane. Obecnie przez
część historyków i kombatantów są określane jako poznańskie
powstanie, bunt lub rewolta.
28 czerwca 1981
Na placu Adama Mickiewicza w Poznaniu odsłonięto Pomnik Poznańskiego Czerwca. Monument upamiętnia wydarzenia nie tylko roku 1956, ale także późniejsze wystąpienia w PRL-u. Składa się z dwóch stalowych, połączonych
ze sobą, krzyży (19,5 m i 21,0 m) symbolizujących śmierć
i zmartwychwstanie oraz części z głową orła. Na krzyżach
umieszczono daty: na lewym – 1956, na prawym – 1968,
1970, 1976, 1980 i 1981. Po prawej stronie pomnika znajdują się główne hasła protestujących robotników: O Boga, Za
wolność, prawo i chleb oraz podpis: Czerwiec 1956.
28 czerwca 1986
„Solidarność” Wielkopolska wydała znaczki upamiętniające wydarzenia sprzed 30 lat.

Fot. B. Ostrowski
Złożenie kwiatów pod tablicą.

W 100. rocznicę urodzin
Wyrażając pragnienie wspólnotowej modlitwy dziękczynnej za życie Świętego Jana Pawła II, naszego wielkiego rodaka i patrona „Solidarności” oraz odpowiadając na apel Regionu Małopolski NSZZ „Solidarność”, Regionalna Sekcja
Kolejarzy poprzez swoje przedstawicielstwo 18 maja 2020
roku uczestniczyła w Eucharystii w Bazylice św. Floriana
w Krakowie. Po jej zakończeniu przedstawiciele „Solidarności” złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą – popiersiem
Świętego na domu parafialnym. Tablica upamiętnia posługę
wikarego, którą w latach 1949 – 1951 pełnił w tej parafii Karol
Wojtyła, a którą po wielu latach odwiedził już jako papież.
Bazylika św. Floriana jest siedzibą Duszpasterstwa Kolejarzy
Archidiecezji Krakowskiej pod przewodnictwem ks. proboszcza Grzegorza Szewczyka.
H.S.

28 czerwca 2006
Z okazji 50. rocznicy wydarzeń Sejm RP ustanowił w drodze uchwały Narodowy Dzień Pamięci Poznańskiego Czerwca. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – czytamy w dokumencie
– pragnie oddać hołd bohaterom, których odwaga i patriotyzm stały się kamieniem węgielnym późniejszych antykomunistycznych zrywów w Polsce. W uchwale podkreślono, że
protesty i strajki robotników wybuchły w imię walki o wolność, chleb i sprawiedliwość; że zryw choć krwawo stłumiony
z użyciem wojska i czołgów, przyniósł zwycięstwo moralne.
W pierwszych obchodach święta uczestniczyli prezydenci:
Polski – Lech Kaczyński, Czech – Václav Klaus, Niemiec – Horst
Köhler, Słowacji – Ivan Gašparovič, Węgier – László Sólyom.
Marek Moczulski
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Historyjka
ze Smerfami
W galerii znaczków wydawanych przez podziemną „Pocztę Solidarność” prezentujemy dziś arkusik przygotowany
na Dzień Dziecka’88. Bohaterami historyjki obrazkowej są
smerfy, które w latach 1987 – 1999 występowały w jednej
z najpopularniejszych dobranocek w Telewizji Polskiej. Nosiły imiona dopasowane do ich wyglądu, cech charakteru
i zachowania.
Papę Smerfa rozpoznajemy bez problemu. Nosi czerwoną – w prezentowanej wersji czarno-białej – ciemną czapeczkę. Który smerf znalazł się na pozostałych znaczkach?
Na pewno nie Ważniak – ten nosił okulary, nie Osiłek – ten
miał tatuaż na ramieniu, także nie Łasuch, którego można
rozpoznać po czapce kucharskiej. Maruda był wiecznie niezadowolony, Ciamajda nieskory do żartów, a Laluś wiecznie zapatrzony w siebie i swoje lusterko. Największym żartownisiem w wiosce smerfów był Zgrywus. Co prawda jego
popisowym numerem, na który wciąż nabierali się pozostali
mieszkańcy, był wybuchający prezent, ale chyba tylko ten
smerf był gotów w latach osiemdziesiątych do malowania
zabronionych haseł i symboli. Bo przecież nie Śpioch, ani
Pracuś.
Czasami budzą uśmiech, czasami zdziwienie. Śmieszne,
niezręczne, innym razem zabawne przez sytuację, w jakiej się
znalazły – ogłoszenia z przydworcowych sklepików, ciucholandów, placów budów... Prezentuję kilka, które sfotografowałem
w czasie podróży po Polsce.
Marek Moczulski

Dziadek Smerf, Nat, Gapik, Złośnik, Smerfuś, Niechluj
i Dubler to bohaterowie kolejnych serii popularnej dobranocki. Ich jednak należy wykluczyć z naszej zgadywanki, bo występowali w odcinkach nakręcanych już po 1988 roku.
Ant.

Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO
Aktywa (30 kwietnia 2020):       763 437 000,00 zł
Wartość jednostki (25 maja 2020):         417,03 zł
Stopa zwrotu (12 miesięcy):           +4,34%

Zagadka

Może jednak spróbować...

Świeżo malowane?

Z przymrużeniem oka
10

Jaką kwotę na rzecz wsparcia jednostek i instytucji służby zdrowia w walce z pandemią koronawirusa przekazała
Grupa Kapitałowa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.?
Nagrody rozlosujemy wśród osób, które prawidłową odpowiedź nadeślą do 23 czerwca br. Prosimy je przesyłać na kartkach pocztowych pod adresem:
Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej
NSZZ „Solidarność”, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa
lub pocztą elektroniczną pod adresem:
wpelka@poczta.onet.pl
z dopiskiem „Zagadka”, podaniem adresu, pod który wysłać
nagrodę oraz wyrażeniem zgody na umieszczenie w naszym
biuletynie związkowym – w przypadku wylosowania nagrody
– swojego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania.
Za prawidłową odpowiedź na zagadkę z numeru 162 nagrody wylosowały Jolanta Mieżecka z Goleniowa i Kinga
Więckowska z Kleśnisk. Gratulujemy. Wszystkim uczestnikom zabawy dziękujemy za wzięcie udziału w konkursie. Jednocześnie przepraszamy za nieco spóźnione wysyłki nagród
z trzech poprzednich numerów.
Przypominamy, że wersje elektroniczne biuletynu znajdują
się na naszej stronie internetowej
http://www.plk.ksk.org.pl
w zakładce „Biuletyn – Archiwalne wydania”.
Red.
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W wa l c e z pa n d e m i ą
Grupa Kapitałowa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przeznaczyła 4 mln zł na rzecz wsparcia jednostek i instytucji służby zdrowia
w walce z pandemią koronawirusa. Środki pieniężne zostały przekazane następującym jednostkom służby zdrowia:
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
w Warszawie otrzymał darowiznę pieniężną w kwocie 750 000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń usprawniających proces diagnostyki w kierunku
COVID-19. Przedmiotowa darowizna
została przekazana przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.
���
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie otrzymała darowiznę pieniężna w kwocie 1 000 000 zł
z przeznaczeniem na zakup środków
ochrony osobistej dla podkarpackich placówek służby zdrowia zaangażowanych
w zwalczanie COVID-19. Przedmiotowa
darowizna została przekazana przez PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. we współpracy ze spółką zależną PLK – Przedsiębiorstwem Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie.
���
Instytut Hematologii i Transfuzjologii
w Warszawie został wsparty darowizną
pieniężną w kwocie 2 250 000 zł z przeznaczeniem na adaptację laboratorium do
potrzeb wykonywania badań w kierunku
koronawirusa wraz z doposażeniem laboratorium w urządzenia i niezbędny osprzęt

wraz z odczynnikami i sprzętem jednorazowym. Przedmiotową darowiznę przekazały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. we
współpracy ze spółkami zależnymi PLK –
Dolnośląskim Przedsiębiorstwem Napraw
Infrastruktury Komunikacyjnej „DOLKOM” we Wrocławiu, Zakładem Robót
Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu
oraz Pomorskim Przedsiębiorstwem Mechaniczno-Torowym w Gdańsku.
Walka z pandemią koronawirusa
przyjmuje też inne niż tylko wsparcie
finansowe formy.
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
udostępniły w formie użyczenia 87 samochodów służbowych na potrzeby
służby zdrowia personelowi walczącemu
z koronawirusem w całym kraju, m.in.
w Krakowie, Białymstoku, Oświęcimiu,
Łodzi, Słupsku, Lublińcu, Bochni, Gorlicach, Nowym Targu i Bydgoszczy. Będące w dyspozycji wojewodów pojazdy
służą m.in. do przewozu osób i sprzętu
medycznego oraz środków zabezpieczenia sanitarnego.
���
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
zawiesiły obciążanie przewoźników
opłatami z tytułu rezygnacji z całej lub
części trasy w okresie od 13 marca bie-

żącego roku do odwołania. Ponadto,
od 14 marca – również do odwołania
– przewoźnicy kolejowi nie będą obciążani opłatami za uruchomienie pociągu z innym pojazdem trakcyjnym i/lub
zwiększoną masą brutto niż wynika to
z rozkładu jazdy.
���
Od początku epidemii na pierwszej
linii działań jest Straż Ochrony Kolei.
Funkcjonariusze tej formacji na bieżąco współpracują z przewoźnikami oraz
służbami porządkowymi i sanitarnymi
w sytuacjach związanych z ochroną
zdrowia w podróży, podczas przewozów
ładunków i na terenach kolejowych. Od
początku działań przeciwepidemicznych
funkcjonariusze SOK współpracują
m.in. z Policją, Strażą Graniczną i służbami wojewodów.
���
W tym trudnym czasie PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. zachowują ciągłość
procesu inwestycyjnego, gdyż ogłaszanie nowych przetargów i podpisywanie umów jest niezbędne do utrzymania stabilności na rynku budowlanym.
Nasza Spółka na bieżąco współpracuje
z wykonawcami. Priorytetem działań jest
utrzymanie potencjału realizacyjnego
i zapewnienie płynności finansowej wykonawcom i podwykonawcom. Podjęte
w tym zakresie działania to m.in. przyśpieszenie płatności i rozliczeń oraz zatwierdzania i obiegu dokumentów.

WYDAWCA: Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej przy Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”. ADRES: 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74, tel.:
(22) 619-89-85, tel. kol.: (922) 47-33-209 w. 29 lub 47-32-505 w. 29, faks: 47-32-682. Redaguje zespół w składzie: W. Pełka, H. Sikora, S. Kokot, M. Moczulski.
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