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NSZZ

w PEELKA
 W programie obchodów 175. 
rocznicy uruchomienia pierwsze-
go odcinka kolei Warszawsko-
Wiedeńskiej, która często jest na-
zywana „królową polskich dróg 
żelaznych”, było przewidziane 
przypomnienie dwóch dat zwią-
zanych ze Stanisławem Wysoc-
kim.
 Kilkanaście eksponatów mó-
wiących o „Upamiętnieniu” pro-
jektanta i budowniczego „wie-
denki” miało zapełnić gablotę  
w przyziemiu gmachu Centrali 
PLK. Koronawirus sprawił, że 14 
kwietnia – w dniu 215. rocznicy 
rodzin inżyniera Wysockiego – 
znalazły one swoje miejsce na kil-
ku stronach internetowych, m.in. 
www.plk.ksk.org.pl, a teraz także 
w naszym biuletynie na stronie 6. 
 Być może także tam trafi pla-
nowany wcześniej na 16 maja 
spacer „Warszawskim szlakiem 

Stanisława Wysockiego”. W odwołaną „Noc muzeów”,  
w związku z przypadającą 21 maja rocznicą śmierci inżyniera, 
miał przypomnieć o jego związkach z Warszawą. 

Przygotowano okolicznościo-
wy folder.

 Na dworcu Warszawa 
Centralna 2 marca 2020 
r. odsłonięto tablicę po-
święconą Ernestowi Ma-
linowskiemu (ur. 5 stycz-
nia 1818 – zm. 2 marca 
1899), projektantowi i bu-
downiczemu Centralnej 
Kolei Transandyjskiej. Ini-
cjatorem upamiętnienia 
wybitnego Polaka było 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komuni-
kacji RP, które w ten sposób postawiło przysłowio-
wą kropkę nad „i” i zakończyło nieco przedłużone 
obchody Roku Ernesta Malinowskiego w SITK RP, 
ogłoszonego z okazji dwusetnej rocznicy urodzin 
wybitnego polskiego inżyniera, peruwiańskiego 
patrioty. Przypominamy o tym na stronie 7.
 W grudniu 2018 r.  Poczta Polska wprowadziła 
do obiegu walory filatelistyczne upamiętniające 
„200. rocznicę urodzin Ernesta Malinowskiego”: 
znaczek, arkusik sprzedażny, kopertę pierwszego 
dnia obiegu i datownik okolicznościowy.

 Prezentowane znaczki „Poczty Solidarności Walczącej” 
przypominają dwóch wielkich, bardzo bliskich sobie Polaków: 
Stefana kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia i Ka-
rola Wojtyłę – papieża Jana Pawła II. Zostały wydane z okazji 
II pielgrzymki papieża Polaka do Ojczyzny. Pochodzą, podob-
nie jak wszystkie prezentowane w bieżącym roku walory fila-
telistyczne podziemnej poczty „Solidarności” z lat osiemdzie-
siątych, z kolekcji Zbigniewa Tyszko. 
 Pielgrzymka w 1983 r. przebiegała pod hasłem „Pokój To-
bie, Polsko – Ojczyzno moja!”. Trwała od 16 do 23 czerwca. 
Papież odwiedził kolejno: Warszawę, Niepokalanów, Często-
chowę, Poznań, Katowice, Wrocław (21 VI), Górę św. Anny  
i Kraków. W Poznaniu beatyfikował Urszulę Ledóchowską,  
a w Krakowie na Błoniach – Alberta Chmielowskiego i Rafała 
Kalinowskiego. Na Jasnej Górze złożył zakrwawiony pas, któ-
ry miał na sobie w dniu zamachu, 13 maja 1981 r. 

Historia opowiadana znaczkami

 Koleżankom i Kolegom związkowcom, drogim 
Emerytom i Rencistom, komisjom zakładowym 
NSZZ „Solidarność”, stowarzyszeniom i fundacjom, 
zakładom pracy działającym w sektorze kolejowym, 
wszystkim, którzy pamiętali o nas przed Świętami 
Wielkiej Nocy, dając temu wyraz w ciepłych słowach 
przekazanych na kartkach pocztowych, w mailach  
i w rozmowach telefonicznych, serdecznie dziękuje-
my. W bieżącym roku budziły one naszą szczególną 
radość, dodawały otuchy i były sygnałem, że choć 
nie możemy się spotkać, nie możemy podać sobie 
dłoni, to jesteśmy razem i dobrze się rozumiemy.  

Przewodniczący Rady SZIK NSZZ „Solidarność”
Wiesław Pełka
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Z prac Rady Nadzorczej 
PKP PLK S.A.

11 marca 2020

 Przed posiedzeniem Rady Nadzorczej odbyło się spotkanie 
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie Kolejo-
we S.A., którego członkiem jest autor niniejszego tekstu. Posie-
dzenie tego gremium w tym terminie było podyktowane wymo-
gami ustawowymi w związku z przeprowadzanymi badaniami 
finansowymi PLK, jak również spółek od niej zależnych, czyli 
całej Grupy Kapitałowej PLK. Komitet Audytu zajmował się 
m.in.: monitorowaniem sprawozdawczości finansowej Spółki, 
sprawami związanymi z wykonywaniem czynności rewizji fi-
nansowej, przeglądem raportów z audytów wewnętrznych Spół-
ki, oceną systemu kontroli wewnętrznej w zakresie sprawoz-
dawczości finansowej oraz bezpieczeństwa informacji. Komitet 
Audytu przyjął sprawozdanie z działalności za rok 2019.
 Początek marcowego posiedzenia Rady Nadzorczej PKP 
Polskich Linii Kolejowych S.A. nie różnił się od standardo-
wych w ostatnim okresie. Rozpoczął się od załatwienia spraw 
proceduralnych i porządkowych. Następnie zajęto się kolejny-
mi punktami przewidzianymi w porządku obrad. Były to:

Wyniki ekonomiczne  
(styczeń – grudzień 2019)

 Uzyskany wynik jest lepszy od planowanego. Wpłynęły na to 
przede wszystkim konsekwencje wzrostu przychodów finanso-
wych, na które zdecydowany wpływ miały nieplanowane dodat-
nie różnice kursowe, będące następstwem spadku kursu EURO. 
� Przychody z działalności operacyjnej – zero z minusem  

w stosunku do planu.
� Przychody z udostępniania linii kolejowych – niewykona-

nie planowanych przychodów jest efektem mniejszej pra-
cy eksploatacyjnej przewoźników towarowych na skutek 
spadku przewozu ładunków.

� Pozostałe przychody – wyższe ze sprzedaży złomu to efekt 
dużej ilości złomu pozyskanego z prowadzonych robót 
inwestycyjnych, a także zwiększenia liczby zawieranych 
umów dzierżawnych.

� Środki publiczne – niższe wykonanie dotacji podmiotowej 
spowodowane jest zwrotem środków dotacyjnych do Mini-
sterstwa Infrastruktury w związku z faktycznym wykona-
niem kosztów kwalifikowanych. Środki Funduszu Kolejo-
wego zostały wydatkowane w 100%.

� Koszty operacyjne – niższe niż zakładał plan. 
� Materiały i energia – wykonanie niższe niż zakładał plan 

to konsekwencja zmiany stawki opłaty przesyłowej dla nie-
których grup taryfowych.

� Usługi obce – generalnie niższe niż zakładał plan, co może 
zadowalać, ale już niewykorzystanie środków, np. w bran-
żach energetycznej, automatyki i telekomunikacji, czy też 
infrastruktury pasażerskiej już niekoniecznie. 

� Wynagrodzenia i koszty pracy – wykonanie niższe od pla-
nowanego jest efektem przede wszystkim niewykonania za-
trudnienia przez jednostki organizacyjne, mniejszej liczby 
godzin nadliczbowych, późniejszego wprowadzenia pod-
wyżek dla osób wynagradzanych z Uchwały Zarządu PLK.

Wstępne wykonanie nakładów
(stan na 13 lutego 2020)

 Jak pamiętamy, plan na 2019 r. wynosił ponad 11,4 mld zł 
nakładów, a prognoza wykonania przewidywała już tylko ok. 
10 mld zł, czyli o 1,4 mld zł mniej niż zakładał plan. 

� Status realizacji nakładów ogółem (narastająco) – po dwu-
nastu miesiącach nieco ponad 10 mld PLN, co już jest poni-
żej planu roku.

� Wskaźniki rzeczowe – po miesiącu wyglądają zdecydowa-
nie lepiej, sześć pozycji powyżej 100%, trzy pozycje zdecy-
dowanie poniżej 100% wykonania roku. 

Realizacja Programu Wieloletniego  
i Krajowego Programu Kolejowego

(wartość KPK, aktualizacja z września 2019 – 75,7 mld zł)
� Status KPK: inwestycje zakończone – 12,9 mld PLN, w re-

alizacji – 42,6 mld PLN; projekty UE: trwa projektowanie 
– 3,6 mld PLN, przetargi w toku – 9,1 mld PLN, planowane 
(Studium Wykonalności) – 3,7 mld PLN.

� Wartość umów z wykonawcami – podpisane (styczeń – gru-
dzień 2019) wartość 15,1 mld PLN; 

� Wartość ogłoszonych w 2019 r. postepowań przetargowych 
– 15,5 mld PLN;

� Wartość szacunkowa umów planowanych do podpisania  
w 2020 r. – 11,9 mld PLN;

 Powyższe zagadnienia referował członek Zarządu PLK – 
dyrektor ds. realizacji inwestycji, Arnold Bresch. W swoim 
wystąpieniu poinformował on także, że aktualnie nasza Spółka 
prowadzi ok. 120 projektów, na których w 2019 r. planowane 
były nakłady, z czego w ramach prawie 50 projektów odno-
towano nadwykonanie zakładanego planu finansowego, a na 
pozostałych jego niewykonanie.
 W trakcie rozpatrywania niniejszego punktu porządku obrad 
trwała ożywiona dyskusja, w czasie której niektórzy członko-
wie Rady Nadzorczej przedstawili własne analizy wykonania 
PI2019. Przeprowadzili je na podstawie danych zamieszczo-
nych na witrynie posiedzeń Rady Nadzorczej. Wskazali m.in. 
kwotę niewykonań planu finansowego, jej udział w wartości 
planu finansowego wszystkich projektów oraz zwracali uwa-
gę na to, że większość niewykonań planu finansowego części 
projektów redukowana jest nadwykonaniami planu finansowe-
go innych projektów. Z powyższego wynika znacznie wyższe 
niewykonanie planu niż jest to przedstawiane, a roboty w toku 
stanowią tylko nieznaczną część wykazanych niewykonań. 
 W następnej kolejności Zarząd PLK przedstawił cykliczne 
informacje dotyczące sytuacji w naszej Spółce. 

Realizacja projektu „Budowa infrastruktury 
systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PLK”

 Zarząd PLK poinformował m.in. o objęciu szczególną uwa-
gą na tym projekcie wszystkich konsorcjantów przez coty-
godniowe spotkania z liderem konsorcjum oraz weryfikację 
poszczególnych etapów prac. Członek Zarządu PLK, Arnold 
Bresch wskazał, że nasza Spółka została poinformowana  
o zgłoszeniu do odbioru wszystkich prac, które miały zostać 
wykonane w 2019 r. Dodał, że aktualnie trwa weryfikacja do-
kumentów odbiorowych. Kontrakt jest realizowany, niemniej 
istnieje pewne ryzyko jego niewykonania w terminie. Jeżeli 
aktualny sposób realizacji będzie kontynuowany, to konsor-
cjum może nie wykonać przedmiotowego projektu, z uwagi na 
problem z podmiotami realizującymi prace podwykonawcze. 
Wyjaśnił, że nasza Spółka na bieżąco monitoruje działania 
konsorcjum. Członkowie Rady Nadzorczej przypomnieli, że 
już rok wcześniej sygnalizowali możliwość wystąpienia pro-
blemów z realizacją tego projektu. 

Przegląd systemu ArcSight SIEM  
(produkt bezpieczeństwa cybernetycznego)

 Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd PLK do przedstawia-
nia cyklicznej informacji na temat bezpieczeństwa informa-
tycznego naszej Spółki. Niektórzy członkowie wyrażali opi-

DOKOŃCZENIE NA STR. 4
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3 marca
 W 8. rocznicę katastrofy kolejowej pod Szczekocinami  
w mszy św. sprawowanej w bazylice archikatedralnej św. 
Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika w Warszawie 
uczestniczyli przedstawiciele naszej sekcji zawodowej wraz  
z pocztami sztandarowymi.

8 kwietnia
 Wraz z życzeniami świątecznymi przewodniczący Rady 
SZIK, Wiesław Pełka poinformował komisje zakładowe, że: 
„(...) na stronie internetowej Sekcji Zawodowej Infrastruk-
tury Kolejowej NSZZ „Solidarność” www.plk.ksk.org.pl są 
zamieszczane na bieżąco tegoroczne numery „Solidarności 
w PEELKA”, które z różnych powodów nie zostały wydruko-
wane”. Zachęcił do zajrzenia na stronę i do zakładki „Biu-
letyn – Archiwalne wydania” oraz nadsyłania odpowiedzi na 
zamieszczone w nich „Zagadki”.

16 kwietnia
 W związku z panującą epidemią koronawirusa Komisja Zakła-
dowa NSZZ „Solidarność” działająca w łódzkim Zakładzie Linii 
Kolejowych podjęła uchwałę o przeznaczeniu 5000 zł na zakup 
sprzętu ochronnego dla pracowników. Zakupione maseczki (500 
szt.) i rękawiczki (1000 szt.) przekazano dyrektorowi zakładu.

21 kwietnia
 Nasza sekcja zawodowa otrzymała drogą elektroniczną 
pismo nr DTK-4.42.10.2020.2 dotyczące sposobu stosowa-
nia przepisów art. 22b ust. 18 i 19 ustawy z 28 marca 2003 r.  
o transporcie kolejowym oraz przepisów §21 ust. 6 i 7 rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury z 18 lipca 2005 r. ws. ogól-
nych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. 
W piśmie czytamy: 
 Szanowni Państwo, w związku z pojawiającymi się zapy-
taniami oraz dochodzącymi do Ministerstwa Infrastruktury 
sygnałami w sprawie różnego sposobu stosowania przez po-
szczególne podmioty rynku kolejowego przepisów art. 22b 
ust. 18 i 19 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 710, z późn. zm.), zwanej 
dalej „ustawą” oraz przepisów §21 ust. 6 i 7 rozporządze-
nia Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie 
ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygna-
lizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 360, z późn. zm.), zwanego da-
lej „rozporządzeniem”, przedstawiam poniższe stanowisko. 
Zgodnie z art. 22b ust. 18 pkt 1 ustawy, w przypadku zakłóceń 
w ruchu kolejowym w wyniku prowadzonych robót na torach 
lub powodujących konieczność odstępstw od wykonywania 
przewozów kolejowych na podstawie obowiązującego roz-
kładu jazdy pociągów, zgodnie z ustaleniami zarządcy – je-
żeli maszynista albo kandydat na maszynistę ubiegający się 
o świadectwo maszynisty nie posiadają znajomości odcinków 
linii kolejowych, na których mają prowadzić pojazd kolejowy 
lub pociąg, mogą go prowadzić, pod warunkiem że podczas 
jazdy obok nich znajduje się inny maszynista lub przedstawi-
ciel zarządcy posiadający udokumentowaną znajomość tych 
odcinków. Przepis art. 22b ust. 19 ustawy stanowi, że w przy-
padkach, o których mowa w art. 22b ust. 18 ustawy, w razie 
braku możliwości zapewnienia obecności osób, o których 
mowa w tym przepisie, maszynista może prowadzić pojazd 
kolejowy lub pociąg po spełnieniu warunków określonych 
w rozporządzeniu. Z kolei przepisy §21 ust. 6 i 7 rozporzą-
dzenia stanowią, że maszynista i kierownik pociągu powinni 
znać obsługiwane odcinki linii kolejowych, na których pro-
wadzą pociąg, a w przypadku braku znajomości odcinków 
linii kolejowej przez drużynę trakcyjną prędkość jazdy po-
ciągu nie może być większa niż 40 km/h. Powyższe oznacza,  
że gdy zajdą przesłanki, o których mowa w art. 22b ust. 18 
pkt 1 ustawy, to maszynista albo kandydat na maszynistę nie 
posiadający znajomości szlaku mogą prowadzić pojazd kole-
jowy lub pociąg z pełną prędkością rozkładową przewidzia-

Z prac SZIK NSZZ „S”

6 kwietnia 
 Z informacji Prezydium SZIK przekazanej komisjom zakła-
dowym po wideokonferencji zorganizowanej przez PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A. z udziałem prezesa Ireneusza Mer-
chel dowiadujemy się, że:
 Uczestniczący w niej związkowcy zostali poinformowani  
o aktualnej sytuacji w naszej Spółce w związku z zagrożeniem 
rozpowszechniania się Cowid-19 i działaniami PLK w walce 
z koronawirusem. Podstawowym celem jest ochrona bezpie-
czeństwa pracowników przez ograniczenie kontaktów bez-
pośrednich między nimi i osobami z zewnątrz Spółki. Prezes 
stwierdził, że nasza Spółka i podległe jednostki organizacyjne 
podejmują działania zwiększające dostępność pracowników 
do środków dezynfekujących, maseczek ochronnych i rękawi-
czek jednorazowych.
 Niestety, 60 pracowników przebywa na przymusowej kwa-
rantannie, a 10 jest zakażonych koronawirusem. Sytuacja ta 
pokazuje konieczność podejmowania dalszych działań zapo-
biegawczych oraz dyscypliny stosowania zakazów i zaleceń 
służb sanitarnych przez pracowników. Tam, gdzie jest to moż-
liwe, zaleca się pracę zdalną (przebywa na niej ok. 3000 pra-
cowników), ograniczać kontrole na posterunkach ruchu i inne 
czynności powodujące ryzyko zakażenia i rozprzestrzeniania 
wirusa.
 W sytuacji panującej w kraju PLK dołączyły do innych 
spółek Skarbu Państwa zaangażowanych w walce z Cowid-19 
i przeznaczyły na ten cel od całej Grupy PLK pomoc w wyso-
kości 4 mln zł.
 Poruszona została sprawa Protokołu dodatkowego nr 15, 
który jest w fazie konsultacji ze związkami zawodowymi.  
W najbliższych dniach zostanie przesłany materiał zawierają-
cy aktualnie poddawaną konsultacji treść protokołu.
 Nie zabrakło świątecznych życzeń, w których dominowały 
życzenia zdrowia i spokoju dla wszystkich, a szczególnie pra-
cowników PLK. Zarówno prezes, jak też związkowcy apelo-
wali, aby przez czas pięknych i rodzinnych Świąt Zmartwych-
wstania Pańskiego uszanować potrzebę pozostania w domu 
i zrezygnowania ze spotkań rodzinnych. Tylko taka postawa 
daje szansę, że koronawirus przestanie się rozwijać, a sytu-
acja jak najszybciej wróci do normalności. DOKOŃCZENIE NA STR. 4
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nię, że Zarząd PLK w swoich działaniach przywiązuje zbyt 
mała wagę do spraw cyberbezpieczeństwa. Rada Nadzorcza 
zaleciła przedstawienie na następnym posiedzeniu materiału 
dotyczącego zintensyfikowanych działań w tym zakresie.

Wyniki ekonomiczno-finansowe  
spółek zależnych od PLK 

(w latach 2015 – 2019, planowane na lata 2020 – 2022)
 Rada Nadzorcza bardzo wnikliwie przeanalizowała materiał 
przedstawiony przez Zarząd PLK i przedyskutowała ewentu-
alne kierunki rozwoju tych firm. 

Plan działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
na rok 2020

 Zagadnienie zostało zreferowane przez członka Zarządu 
PLK – dyrektora ds. finansowych i ekonomicznych, Radosła-
wa Celińskiego, który omówił m.in. rachunek zysków i strat 
planowanych w 2020 r., plan przychodów z udostępniania 
infrastruktury kolejowej, dofinansowanie działalności ope-
racyjnej i pozostałej działalności operacyjnej, a także koszty 
branżowe i wynagrodzenia. Po długiej i ożywionej dyskusji 
Rada Nadzorcza zaopiniowała pozytywnie materiał na Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy.
 Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. odbyło się 29 kwietnia 2020 r.

Wiesław Pełka

DOKOŃCZENIE ZE STR. 2
ną dla danego odcinka linii kolejowej, pod warunkiem, że  
w kabinie maszynisty przebywa inny maszynista lub przed-
stawiciel zarządcy infrastruktury posiadający udokumento-
waną znajomość szlaku. W sytuacji kiedy w kabinie maszy-
nisty nie ma ww. osoby, to maszynista bez znajomości szla-
ku może prowadzić pociąg z prędkością nie przekraczającą  
40 km/h. Natomiast w sytuacji np. braku możliwości dalsze-
go prowadzenia pociągu przez dotychczasowego maszynistę  
z uwagi na jego stan psychofizyczny lub przekroczenia dopusz-
czalnego czasu pracy, gdy jednak nie zachodzą przesłanki,  
o których mowa w art. 22b ust. 18 pkt 1 ustawy, tj. nie występu-
ją zakłócenia w ruchu kolejowym powodujące np. konieczność 
skierowania pociągu na trasę objazdową (pociąg jedzie swoją 
stałą rozkładową trasą), zastępujący go inny maszynista nie 
posiadający znajomości szlaku na rozkładowej trasie tego po-
ciągu, może go prowadzić, ale z prędkością nie przekraczającą 
40 km/h. Nie ma zatem potrzeby poszukiwania innego maszy-
nisty z udokumentowaną znajomością szlaku, w celu dalsze-
go prowadzenia pociągu w ww. sytuacji.  
 Ponadto informuję, że Minister Infrastruktury nie jest or-
ganem uprawnionym do wykładni obowiązującego prawa,  
a powyższe stanowisko wyrażone w niniejszym piśmie stanowi 
jedynie pogląd na treść obowiązującego prawodawstwa.
 Z upoważnienia ministra infrastruktury dokument podpisał 
elektronicznie sekretarz stanu, Andrzej Bittel.

Red.

 Polska Kolej nie mniej niż inne gałęzie gospodarki 
odczuwa skutki kryzysu wywołanego epidemią koro-
nawirusa. Odczuwamy bezprecedensowe załamanie 
rynku wprost zagrażające firmom kolejowym i naszym 
miejscom pracy. Podjęte negocjacje z pracodawcami 
w sprawie ograniczenia kosztów pracowniczych nakie-
rowanych na utrzymanie miejsc pracy przy jednocze-
snym utrzymaniu płynności finansowej spółek są dale-
ce niewystarczające.
 Kolejarze oczekują od Pana Premiera i Pana Mini-
stra podjęcia wzorem innych państw europejskich 
doprowadzenia do decyzji Rządu RP ograniczających 
pozostałe koszty spółek kolejowych, przede wszystkim 
w zakresie kosztów dostępu do infrastruktury, energii, 
czynszów i podatków.
 Pomimo znacznie mniejszych wzrostów cen energii 
niż w Polsce wiele krajów, takich jak Niemcy, Austria, 
Czechy, Słowacja, Niderlandy zastosowały upusty  
w cenie dla przewoźników kolejowych, podobnie  
w stawkach dostępu do infrastruktury kolejowej. Pol-
ska ma prawie dwukrotnie większy koszt niż np. Niem-
cy, Słowacja, Niderlandy.
 Rząd Prawa i Sprawiedliwości wielokrotnie odwołu-
je się do różnorakich przykładów rozwiązań antykryzy-
sowych w innych krajach, dlatego oczekujemy zastoso-

 Otrzymał je do wiadomości prezes Związku Praco-
dawców Kolejowych, Krzysztof Mamiński.

 W związku z panującą w Polsce sytuacją gospodarczą wspólne pismo adresowane do premie-
ra Mateusza Morawieckiego i ministra infrastruktury, Andrzeja Adamczyka wystosowały: 
� Krajowa Sekcja Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, 
� Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy,
� Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce.

wania ograniczeń w kosztach funkcjonowania polskich 
spółek kolejowych.
 Kolej już wielokrotnie na swój koszt przechodziła 
przez kryzysy i restrukturyzacje, za co kolejarze przez 
wiele lat spłacali wielomiliardowe długi. Tym razem 
tak być nie może. 
 Nie możemy ograniczać kosztów funkcjonowania 
przedsiębiorstw kolejowych jedynie do kosztów pra-
cowniczych.
 Oczekujemy niezwłocznych decyzji ograniczających 
pozapracownicze koszty funkcjonowania przedsię-
biorstw. Jest to warunkiem zawierania przez Związki 
Zawodowe jakichkolwiek porozumień z pracodawcami 
w zakresie ograniczenia kosztów pracy.

 Pismo podpisali: 

prezydent 
ZZM 

Leszek Miętek 

przewodniczący 
Rady KSK NSZZ „S” 

Henryk Grymel 

przewodniczący 
Federacji ZZK 

Jan Przewoźny 

DOKOŃCZENIE ZE STR. 3
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 W Chałupkach (gmina Szczekociny) 3 marca 2012 r., kilka 
minut przed dwudziestą pierwszą zderzyły się czołowo TLK 
„Brzechwa” i IR „Jan Matejko”. W katastrofie zginęło 16 osób, 
w tym 5 kolejarzy. Blisko 100 pasażerów zostało rannych. 
 W ósmą rocznicę tragicznego 
zdarzenia w praskiej bazylice 
archikatedralnej w Warszawie 
była sprawowana msza św.  
w intencji ofiar. Podczas te-
gorocznej słowo do wiernych 
wygłosił krajowy duszpa-
sterz kolejarzy, ks. Eugeniusz 
Zarębiński. Wśród pocztów 
sztandarowych, które stanęły 
wokół ołtarza był nasz, SZIK 
NSZZ „S” (chorąży Zdzisław 
Kobus, asysta Regina Malka 
i Renata Karaś).

 W obliczu panującej w Polsce pandemii i obowiązującej 
kwarantanny XX Ogólnopolska Droga Krzyżowa Ludzi Pracy 
współorganizowana każdego roku przez NSZZ „Solidarność”, 
w bieżącym była transmitowana przez łącza internetowe. 
 Wydarzenie liturgiczne prowadził ks. Michał Kotowski, dusz-
pasterz ludzi pracy archidiecezji warszawskiej. Nabożeństwo 
transmitowano z jednego z najbardziej wymownych miejsc Sank-
tuarium bł. ks. Jerzego Popiełuszki – sali pogrzebowej tamtejsze-
go muzeum, w której zgromadzono setki transparentów z napisem 
„Solidarność”. Jest tam także eksponowana duża korona ciernio-
wa przygotowana w 1984 r. przez przedstawicieli „Solidarności” 
na pożegnanie swojego kapelana. Ksiądz Michał odczytał rozwa-
żania przygotowane przez środowiska pracownicze, m.in. lekarzy, 
nauczycieli, dziennikarzy, kolejarzy, stoczniowców. – Ludzie pra-
cy stoją dziś w obliczu ogromnych wyzwań i problemów. Przy-
chodzi nam z pomocą bł. ks. Jerzy, którego w tych dniach bardzo 
potrzebujemy jako orędownika, przyjaciela i brata, który zawsze 
troszczył się o robotników – powiedział ks. Michał.

 Od 15 marca 2020 r., po blisko 21 latach przerwy, dzięki 
współpracy Kolei Małopolskich, PLK i Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Małopolskiego 8 pociągów regionalnych 
zatrzymuje się na stacjach Kraków Nowa Huta i Kraków Lu-
bocza. Pięć, w tym jeden Polregio, odjeżdża ze stacji Kraków 
Gł. w kierunku Tarnowa, a trzy zmierzają w kierunku przeciw-
nym. Ze względu na prace modernizacyjne między stacjami 
Podłęże i Kraków Gł. pociągi te kursują trasą okrężną. 
 Dla mieszkańców i organizatora przewozów regionalnych 
jest to poprawa dostępności komunikacyjnej tego rejonu miasta, 
umożliwiająca dojazd koleją z nowohuckich osiedli (Wzgórza 
Krzesławickie, Grębałów, Lubocza, Wadów, Ruszcza) do cen-
trum w kilkanaście minut. Zapewnia też możliwość dojazdu do 
firm zlokalizowanych na północ od Nowej Huty. Pozwola na 
wstępną weryfikację potencjału tego obszaru miasta w przewo-
zach pasażerskich włącznie z budową nowych przystanków, m.in. 
w pobliżu osiedla Piastów, zapewniając w ten sposób dostępność 
do kolei i kilkunastominutowy czas przejazdu do centrum z wiel-
kich nowohuckich osiedli Mistrzejowice i Bieńczyce.
 O reaktywowanie połączeń kolejowych do Nowej Huty za-
biegała (jak widać skutecznie) także „Solidarność”. W kwietniu 
2019 r. Regionalna Sekcja Kolejarzy (RSK) przesłała do mar-
szałka woj. małopolskiego stanowisko dotyczące uruchomienia 
przewozów regionalnych na tej linii (wnioskowano połączenia  
w ramach SKA), a w styczniu 2020 r. – wniosek do „Studium wy-
konalności określające kierunki rozwoju dla sieci linii kolejowych 
na terenie woj. małopolskiego” w ramach planowanej perspekty-
wy UE 2021-2027 r. zawierający linie do budowy i modernizacji, 
w tym połączenie Kraków Gł. – Nowa Huta – Podłęże.
 W listopadzie 2019 r. „Solidarność” podjęła jak każdego roku 
działania, aby PKP Cargo i PLK dla swoich pracowników zatrud-
nionych na obszarze Nowej Huty zorganizowały dowóz do pracy 
(ograniczona dostępność, brak kursów MPK). W ubiegłym roku 
odbywał się on busem na podstawie umowy z firmą przewozową. 
 Jedną z propozycji związku (bezkosztową) było zorganizo-
wanie przez ZLK w Krakowie postojów technicznych na stacji 
Nowa Huta pociągów kursowych przejeżdżających przez tę stację  
w czasie zmian obsad na stanowiskach pracy. Na takie rozwiąza-
nie nie zgodziły się Koleje Małopolskie, wyrażając jednocześnie 
zainteresowanie postojami rozkładowymi pod warunkiem zmo-
dernizowania peronów. Koncepcja została przyjęta przez ZLK, 
który dzięki zaangażowaniu pracowników sekcji eksploatacji 
przy wsparciu Przedsiębiorstwa Napraw i Utrzymania Infrastruk-
tury Kolejowej zmodernizował perony w Nowej Hucie i Luboczy. 
Wykarczowano drzewa i krzaki, wymieniono płyty peronowe, 
postawiono wiaty z nagłośnieniem, wybudowano drogi dojścia, 
a gdzie było to możliwe – miejsca parkingowe. 
 Tak zrodził się sukces tych, którzy sprawili, że znów można 
dojechać pociągiem z Krakowa do Nowej Huty. Dopełnieniem 
dowozu pracowników kolejowych w ten rejon były postoje 
techniczne dwóch pociągów PKP Intercity, które z powodu 
panującej epidemii zostały zawieszone w marcu br.

Henryk Sikora    

Wkład „Solidarności”
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 Stanisław Wysocki, projektant i budow-
niczy Drogi Żelaznej Warszawsko-Wie-
deńskiej urodził się w Busku, w Niedzielę 
Wielkanocną 14 kwietnia 1805 r. Zmarł  
w Warszawie 21 maja 1868 r. W progra-
mie obchodów 175. rocznicy urucho-
mienia pierwszego odcinka „wiedenki”, 
która często jest nazywana „królową 
polskich dróg żelaznych”, było przewi-
dziane przypomnienie tych dwóch dat. 

14 kwietnia 
 W dniu 215. rocznicy urodzin inżyniera 
Wysockiego planowano zaprezentować 
eksponaty mówiące o upamiętnieniu tej 
postaci. Ze względu na panującą pande-
mię gablota w przyziemiu historycznego 
gmachu Centrali PKP Polskie Linie Kolejo-
we S.A. czeka na zmianę dotychczasowej 
ekspozycji. Kolegom Dariuszowi Morce  
i Markowi Moczulskiemu udało się jednak 
przygotować zdalnie folder towarzyszący 
temu wydarzeniu. Niektóre jego elemen-
ty prezentujemy  na naszej stronie inter-
netowej www.plk.ksk.org.pl, w zakładce 
„Galeria” oraz w tym materiale.  

21 maja 
 Ten dzień Fundacja Grupy PKP plano-
wała uczcić powtórzeniem spaceru „War-
szawskim szlakiem Wysockiego”, który 
zorganizowała już w 2018 r. z okazji 150. 
rocznicy śmierci projektanta i budowni-
czego „wiedenki”. Tegoroczny powinien 
się odbyć 16 maja, ale – jak wiemy – te-
goroczna, już siedemnasta edycja Nocy 
Muzeów została odwołana...   

UPaMiĘTniEniE

zną St. Wysockiego, przygotowany z oka-
zji 140. rocznicy uruchomienia DŻWW. 

 Na kopercie z logo Muzeum Kolejnic-
twa datownik okolicznościowy z podobi-

 Pierwsza większa publikacja poświę-
cona St. Wysockiemu to wydana sta-
raniem Muzeum Kolejnictwa w 1986 r. 
praca Alojzego Karpińskiego. 

 Po uroczystym nadaniu warszawskiej 
„Kolejówce” imienia St. Wysockiego (25 
września 1998) na holu pierwszego piętra 
odsłonięto tablicę z podobizną patrona 
szkoły. Jej autorem jest Eugeniusz Kozak. 

 O nadanie pasażerskiemu pociągowi 
kwalifikowanemu imienia St. Wysocki 
wystąpiło Technikum Kolejowe w Warsza-
wie i Polskie Stowarzyszenie Miłośników 
Kolei (PSMK). IC „Stanisław Wysocki” był 
pierwszym pociągiem, który nosił nie tyl-
ko nazwisko, ale też imię swojego patrona.  
Z Gdyni do Gliwic wyruszył 30 maja 1999 r. 
Obecnie, po wielu zmianach trasy i kate-
gorii, kilku zawieszeniach kursuje jako TLK 
„Wysocki”, z Warszawy do Gliwic.

 Dwieście posrebrzanych, oksydo-
wanych krążków z tombaku Mennica 
Warszawska wybiła na zlecenie PLK. Me-
dal upamiętnia 160. rocznicę otwarcia 
pierwszego odcinka „wiedenki” i 200. 
rocznicę urodzin St. Wysockiego. Został 
wykonany przez Piotra Gorola.

 Na Starych Powązkach przy wyremon-
towanym nagrobku St. Wysockiego (ale-
ja katakumbowa, filar 6/7) kwestują od 
2010 r. członkowie PSMK i kolejarze. 

 Książka M. Moczulskiego i W. Wojasie-
wicza jest pierwszą publikacją wydaną 
staraniem PSMK. Ukazała się w 2013 r.

 Pątników uczestniczących w XXXII Ogól-
nopolskiej Pielgrzymce Kolejarzy na Jasną 
Górę wyróżniały pamiątkowe znaczki z po-
dobizną pioniera kolejnictwa polskiego.  

Red.
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 Na dworcu Warszawa Centralna 2 marca 2020 r. odsłonię-
to tablicę upamiętniającą inżyniera Ernesta Malinowskiego 
(ur. Wołyń, 5 stycznia 1818 – zm. Lima, 2 marca 1899), pro-
jektanta i budowniczego Centralnej Kolei Transandyjskiej, 
do 2006 r. najwyżej położonej drogi żelaznej na świecie. Ini-
cjatorem upamiętnienia w ten sposób wybitnego Polaka było 
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, 
które zleciło wykonanie projektu oraz przeprowadziło ko-
nieczne uzgodnienia z konserwatorem zabytków. Wykonanie 
tablicy uzyskało wsparcie Polskich Kolei Państwowych S.A., 
PKP Intercity S.A. oraz Zakładów Automatyki KOMBUD 
S.A. Tym wydarzeniem SITK RP niejako zamknęło duży 
rozdział swojej działalności, jakim jest upowszechnianie 
wiedzy i upamiętnianie wybitnych twórców techniki trans-
portowej; rozdział poświęcony Malinowskiemu, zapocząt-
kowany w 1999 r. wzniesieniem pomnika tego inżyniera  
w Peru na przełęczy Ticlio, gdzie Centralna Kolei Transan-
dyjska osiągała swój najwyższy punkt 4818 m n.p.m. Na co-
kole pod godłami Peru i Polski umieszczono napis: „Ernest 
Malinowski 1818 – 1899. Inżynier polski, patriota peruwiań-
ski, bohater obrony Callao 1866, budowniczy Centralnej Ko-
lei Transandyjskiej”. 
 Obecny na odsłonięciu tablicy ambasador Peru w Polsce, 
Alberto Efrain Salas Barahona powiedział: Ernest Malinowski 
jest autorem jednego z największych i najważniejszych osią-
gnięć inżynieryjnych w Peru, do dziś podziwianego na świe-
cie – Centralnej Kolei Transandyjskiej (Ferrocarril Central 
Transandino). Przyczyniła się ona do rozwoju gospodarczego 
Peru w XIX wieku, umożliwiając komunikację między mia-
steczkami od centralnej części Andów peruwiańskich aż po 
wybrzeże i stolicę kraju. 

Ant.
Fot. M. Moczulski 

InżynIer polskI, patrIota peruwIańskI

 Metropolita warszawski kard. Ka-
zimierz Nycz ustaloną przez Stolicę 
Apostolską datę beatyfikacji kard. Ste-

fana Wyszyńskiego podał w październiku ubiegłego roku: Warszawa,  
7 czerwca 2020 r. Archidiecezja warszawska uruchomiła stronę interne-
tową poświęconą wydarzeniu prymaswyszynski.pl . Z niej czerpaliśmy 
informacje o oficjalnym logo beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia, Jego twór-
cami jest zespół chrześcijańskiego portalu społecznościowo-informacyj-
nego „Stacja7”, którego hasło przewodnie brzmi „Złap pociąg do wiary”.
 – W przyjętych przez nasz zespół założeniach – mówi grafik Agnieszka 
Kozioł – chcieliśmy połączyć warstwę nowoczesności z rysem postaci kard. 
Wyszyńskiego. Zależało nam na zawarciu charakterystycznych elementów 
i uznaliśmy, że osobisty podpis Prymasa Tysiąclecia jest takim elementem. 
Oddaje jego osobowość, jego charakter i jest rozpoznawalny, bo tym podpi-
sem sygnował on wszystkie podpisywane przez siebie dokumenty oraz ten 
charakter widzimy we wszystkich jego zapiskach i notatkach.

 We wsi Zuzela, miej-
scu urodzenia Stefana 

Wyszyńskiego (3 marca 1901), w zrekonstruowanym 
drewnianym budynku dawnej szkoły powszechnej, 
do której Stefan uczęszczał w latach 1908 – 1910 
urządzono Muzeum Lat Dziecięcych Prymasa Ty-
siąclecia. W pomieszczeniach odtworzono mieszka-
nie państwa Wyszyńskich i izbę szkolną z początku  
XX w. Oryginalnych przedmiotów zachowało się nie-
wiele. To trzy obrazy Matki Bożej: Nieustającej Po-
mocy, Ostrobramskiej i Częstochowskiej z przełomu 
XIX i XX w. Ekspozycja obejmuje przedmioty użytku 
codziennego, a u oglądających wywołuje wrażenie, że 
mieszkańcy jedynie na chwilę opuścili dom. Muzeum 
obsługują siostry zakonne z parafii pw. Przemienienia 
Pańskiego, gdzie w miejscowym kościele organistą 
był ojciec Prymasa Tysiąclecia, Stanisław.

Mar.

Logo ze Stacji7

 Logo składa się z przedstawienia sygnetu, który w tym wypadku stano-
wi opleciony aureolą niewielki krzyż oraz z typografii, którą jest faksymile 
podpisu kard. Wyszyńskiego. Krzyż wykorzystany w sygnecie również jest 
„napisany” ręką Prymasa Tysiąclecia, bowiem odkąd został on biskupem 
tym krzyżem poprzedzał swój podpis. Krzyż i aureola mają przypomnieć, 
jak mocno w życie kard. Wyszyńskiego było wplecione cierpienie. On sam 
mówił często, że jego życie jest jednym Wielkim Piątkiem. Aureola nato-
miast przypomina o Zmartwychwstaniu Jezusa oraz o świętości kard. Wy-
szyńskiego, którą Kościół potwierdzi dekretem beatyfikacyjnym. Red.

MuzeuM

Fot. M. Moczulski 
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 W kwietniu bieżącego roku ukazał się 300. numer „Kolejarza Małopolski”, 
biuletynu wydawanego przez Regionalną Sekcję Kolejarzy przy Regionie Mało-
polskim NSZZ „Solidarność” (RSK). Tytuł nawiązuje do historycznego „Koleja-
rza” z czasów stanu wojennego i podziemnej „Solidarności” lat osiemdziesią-
tych. Obecnemu zespołowi redakcyjnemu oraz tym, którzy przez kilkadziesiąt 
lat pracowali nad wydaniem trzech setek numerów biuletynu gratulujemy 
wytrwałości. A naszym czytelnikom, korzystając z materiału przesłanego przez 
Henryka Sikorę z Krakowa, pragniemy przypomnieć kilka faktów z życia „KM”. 

 Wydawany w Krakowie od 18 grud-
nia 1982 r. do marca 1989 r. „Kolejarz 
Małopolski” był pismem kolejarzy węzła 
krakowskiego, członków „Solidarności”. 
Ukazało się 57 numerów o objętości 2 – 4 
strony w formacie A4, drukowanych na 
powielaczu w nakładzie 50 egzempla-
rzy. W składzie redakcji byli: Adam Osi-
ka, Franciszek Miranowski, Franciszek  
Kostrzewa. Niektóre numery powstały  
w domu Krystyny Wągiel. W redagowaniu, 
drukowaniu i kolportażu pisma brali też 
udział Władysław Krupiarz i Józef Polak. 
 Publikowano w nim głównie informa-
cje z okręgu południowego, relacje z ob-
chodów świąt patriotycznych, dokumenty, 
odezwy, ogłoszenia redakcji, podziem-
nych władz krajowych i regionalnych „S”. 
Przypominano wydarzenia z najnowszej 
historii kraju. Wiele miejsca poświęcano 
problemom, z którymi borykali się koleja-
rze. Informowano o nieznanych, kuluaro-
wych wydarzeniach, które miały miejsce 
na salonach kolejowych sekretarzy.
 Pierwszy numer obecnego „Kolejarza 
Małopolski” ukazał się 25 listopada 1993 
r., cztery lata po reaktywowaniu działal-
ności NSZZ „Solidarność”. Był źródłem 
rzetelnej informacji o działaniach związ-
ku i zapoczątkowanych zmianach orga-
nizacyjnych w PKP.
 Biuletyn działa w celu zintegrowania 
środowiska kolejarskiego,  przyczynia się 
do pogłębienia tożsamości kolejarskiej,  
z całym bagażem tradycji, osiągnięć i hi-
storii tego zawodu. Materiały publikowa-

ne w „KM” zostały wykorzystane w czte-
rech książkach wydanych przez OSK,  
po zmianie nazwy RSK w Krakowie:  „25 
lat NSZZ Solidarność na kolei w woje-
wództwie małopolskim i podkarpackim 
1980 – 2005” (2005), „Podróże z Solidar-
nością. Miejsca, które warto zobaczyć” 
(2009), „20 lat sztandaru Okręgowej 
Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”  
w Krakowie 1992 – 2012” (2012), „Po-
ciąg Niepodległości” (2020). 
 Mimo że od wydania pierwszego nume-
ru „KM” w 1993 r. tak wiele się wydarzy-
ło, to dzięki kilku związkowym entuzja-
stom, tradycje wydawnicze na południu 
Polski przetrwały. Choć następuje szybki 
rozwój technologii i sposobów przeka-
zywania informacji, a internet i portale 
społecznościowe stają się głównymi jej 
nośnikami, to nie wszędzie można wyeli-
minować papier, a „KM” w takiej właśnie 
formie znajduje się gdzieś na „odciętej od 
świata” nastawni, pracującej na torach 
maszynie, pogotowiu awaryjnym lub  
w stertach teczek pracownika administra-
cji. Jest widocznym elementem, że „Soli-
darność” żyje i jest wśród nas.   
 Trzysta numerów to 300 miesięcy, pra-
wie 27 lat pracy zespołu redagującego 
biuletyn. Niewątpliwym osiągnięciem 
zespołu jest regularne ukazywanie się 
wydawnictwa i jego niekwestionowa-
na służba kolejarzom. To tylko biuletyn 
związkowy, jeden z trzech tytułów wyda-
wanych przez kolejowe struktury NSZZ 
„S”, które przetrwały próbę czasu.

Zza oceanu
 Wirginia zdecydowała się odkupić od 
towarowej kolei CSX za 3,7 mld dolarów 
200 mil mniej używanych lub chwilowo 
nieczynnych linii z  zamiarem przezna-
czenia ich na przyszły, zwiększony ruch 
pasażerski. Po ułożeniu na kilku odcin-
kach drugich i dalszych torów zniknie 
deficyt przepustowości od Waszyngtonu 
po Richmond i Norfolk, uderzający obec-
nie tak w dalekobieżnego Amtraka, jak  
w podmiejski ruch Virginia Rail Express.

� � �
 Pomimo ogólnego, ponad 5% spadku 
przewozów na amerykańskich torach, kolej 
regionalna Reading & Northern działająca 
we wschodniej Pensylwanii odnotowała  
w 2019 r. 6% wzrost ruchu towarowego. Ta-
jemnica sukcesu jest trojaka: R&N wywozi 
najwyższej jakości węgiel antracytowy po-
szukiwany przez tutejsze hutnictwo oraz na 
eksport, przy liniach R&N powstały i wciąż 
powstają nowe bocznice do zakładów prze-
mysłowych i hurtowni, a kolej prowadzi 
dzień i noc marketing swoich usług (m.in. 
parkowanie chwilowych nadwyżek taboru 
innych kolei), równolegle z reinwestycją 
zysków w swoją infrastrukturę. Zarząd 
R&N organizuje też okresowe przejazdy 
pasażerskie własnymi parowozami. 

� � �
 W kwietniu 2019 r. z Meksyku nade-
szły następujące wiadomości: „Nowy 
prezydent Meksyku ogłosił gigantyczny 
plan budowy 1525 km linii kolejowych 
na rzadko zaludnionym, podtropikalnym 
Półwyspie Jukatańskim leżącym na po-
łudniowo-wschodnich krańcach państwa. 
Jedna linia ma przebiegać równolegle lub 
po śladzie istniejącej od 1950 r. kolei Fer-
rocarril del Sureste wzdłuż wybrzeży Za-
toki Meksykańskiej do Campeche, Meridy  
i Valladolid, a druga kierując się przez prak-
tycznie bezludną dżunglę-selvę ma pobiec 
wśród prehiszpańskich ruin na wschód  
w kierunku Morza Karaibskiego z kurorta-
mi Cancun i Riviery Majów. Plan jest o tyle 
zdumiewający, iż zaraz po objęciu władzy 
przez nową ekipę ogłoszono zawieszenie 
prac na zaawansowanej już w jednej trze-
ciej budowie nowego portu lotniczego na 
peryferiach stolicy Meksyku, a poprzedni 
prezydent ze względu na koszty skreślił  
z planów linię wysokich prędkości między 
stolicą a Queretaro, która miała obsługi-
wać najbardziej zaawansowaną ekono-
micznie część Meksyku”. Tymczasem 22 
stycznia 2020 r. na informacyjnym spotka-
niu z władzami pojawiło się 85 firm zain-
teresowanych tym tylko nieco okrojonym 
projektem jukatańskim (951 zamiast 1525 
km). W kwietniu i maju br. mają ruszyć 
roboty. Protestują rdzenni Majowie oraz 
grupy ekologiczne.

Piotr Kumelowski
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 Wśród wielu spraw, którymi zajmuje się Rada Nadzorcza 
PKP S.A. są również takie, które z racji nadzoru właściciel-
skiego albo posiadanych przez PKP S.A. akcji lub udziałów  
w spółkach dotykają, określając ogólnie, systemu kolejowe-
go, w tym jego kluczowego elementu, jakim jest zarządca 
narodowej sieci linii kolejowych, tj. PKP Polskie Linie Ko-
lejowe S.A.
 Przykładów współpracy PKP S.A. i PLK jest wiele. Obie 
spółki możemy nazywać infrastrukturalnymi, gdyż każda  
z nich swoją działalnością statutową obejmuje zarządzanie 
infrastrukturą kolejową, dworcową, a w przypadku PLK toro-
wą uzbrojoną w urządzenia do prowadzenia ruchu pociągów. 
Ważnym, a z perspektywy obsługi pasażerów i przewoźników 
kolejowych, najważniejszym punktem styku działalności wy-
mienionych spółek jest dworzec i peron. Są inne elementy, ale 
mniej ważne, jak np. tunel i kładka.  
 W ostatnich miesiącach ubiegłego roku Rada Nadzorcza 
PKP S.A. zajmowała się zmianami własnościowymi Kolejo-
wych Zakładów Łączności Sp. z o.o. w Bydgoszczy (KZŁ). 
Spółka ta działa głównie na krajowym rynku kolejowym, 
oferując m.in. systemy informacji pasażerskiej (wizualnej  
i głosowej) na peronach i dworcach zarządzanych przez PLK 
i PKP S.A., systemy łączności dyspozytorskiej, systemy bi-
letowe (stacjonarne i mobilne automaty biletowe) oraz par-
kingowe (parkomaty). Od 2012 r. KZŁ były zależne od PKP 
Informatyki, która zakupiła 100 proc. udziałów od PKP S.A. 
PKP Informatyce miało to dać większe możliwości rozwoju  
i ułatwić wejście na nowe rynki. Po uzyskaniu zgód organów 
korporacyjnych PKP S.A odkupiła wszystkie udziały KZŁ od 
PKP Informatyki i ma bezpośredni wpływ na to, co dzieje się 
w tej spółce. 
 W bieżącym roku trwa realizacja wspólnych inwestycji PKP 
S.A. i PLK na dworcach, w tym projektu „Instalacja Systemu 
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP)”. Planowane jest 
wykorzystanie potencjału KZŁ do realizacji innowacyjnego 
programu ładowania pojazdów elektrycznych (samochodów, 
skuterów, rowerów) przy dworcach kolejowych. Pilotażowy 
projekt PKP S.A. przygotowuje na 10 obiektach. Przejęcie 
KZŁ przez PKP S.A. wpisuje się również w konsolidację spół-
ek kolejowych i dążenie do lepszego nadzoru nad nimi oraz 
wykorzystania potencjału Grupy PKP.
 W styczniu 2020 r. Rada Nadzorcza PKP S.A. wyraziła 
zgodę na postępowanie przetargowe na świadczenie usług 
utrzymania czystości na stacjach pasażerskich, dworcach 
i peronach prowadzone przez PKP S.A. i PLK. Od kilku lat 
wspólne działania obu spółek w tym obszarze sprawdzają się. 
Gwarantują utrzymanie jednolitych standardów jakościowych 
miejsc wykorzystywanych przez podróżnych. Zamówienie ma 
obowiązywać od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2022 r.
 Przykładem współpracy obu spółek jest koordynacja reali-
zowanych przez nie prac modernizacyjnych. Wygląda to nie-
porównywalnie lepiej niż jeszcze kilka lat temu, kiedy zdarza-
ło się, że PLK modernizowały perony, a PKP S.A. planowała 
modernizację dworca w późniejszym terminie albo oddano do 
użytku zmodernizowany dworzec, a infrastruktura PLK z pe-
ronem i wiatami czekała na modernizację. Obecnie PKP S.A. 
realizuje Program Inwestycji Dworcowych (PID), który obej-
muje ponad 150 obiektów na terenie całego kraju. Są one na 
różnym etapie przygotowania do realizacji, bądź postępowań 
przetargowych. Większość dworców objętych programem jest 
na etapie wykonawstwa robót budowlanych.
 Jednym z obiektów będących w końcowym etapie moder-
nizacji w ramach PID jest dworzec w Białymstoku. Projekt 

inwestycji powstał jeszcze w 2018 r. Na jego podstawie pro-
wadzone są prace budowlane. Od ich rozpoczęcia kilkakrotnie 
aneksowano umowę (protokoły konieczności dodatkowych 
prac), zwiększając zakres robót, co generowało dodatkowe 
koszty. Tak było i tym razem, co spowodowało, że sprawa 
ta znalazła się w porządku marcowych obrad Rady Nadzor-
czej. Po wysłuchaniu wyjaśnień ze strony Zarządu PKP S.A. 
okazało się, że już na etapie projektowania popełniono błędy, 
które w trakcie wykonawstwa generowały problemy i dodat-
kowe koszty. Bieżące zmiany spowodowane były głównie bra-
kiem należytej koordynacji ze strony PLK w zakresie budowy  
i instalowania nowego SDIP. Musi on być spójny w zakresie 
obsługiwanych przez obydwie spółki urządzeń (na peronie  
i dworcu). 
 Przykład Białegostoku pokazuje ryzyka współpracy z wy-
konawcami i wymusza wnioski właściwej koordynacji w za-
kresie funkcjonowania urządzeń już na etapie dobrego projek-
towania. Ważne jest to, co podkreślała Rada Nadzorcza, aby 
ustrzec się podobnych sytuacji w prowadzonych obecnie pra-
cach przygotowawczych i projektowych w ramach PID.
 Innymi zagadnieniami, które wynikają ze współpracy PKP 
S.A. i PLK są bardzo zawiłe sprawy rozliczeń z lat ubiegłych 
za zdemontowane elementy toru na liniach modernizowanych 
przez PLK oraz wniesienie aportu do tej spółki przez PKP S.A. 
o bardzo dużej wartości w postaci głównie gruntów pod linia-
mi kolejowymi, co wynika m.in. z Ustawy o komercjalizacji, 
restrukturyzacji i prywatyzacji PKP z 8 września 2000 r. Te-
maty te wykraczają jednak poza kompetencje Rady Nadzor-
czej PKP S.A. i wymagają odrębnego traktowania.

Henryk Sikora  

Wspólna troska

Dworce (8 lutego 2020): w Skierniewicach (góra) i w Grodzisku Maz.
Fot. M. Moczulski 

FUndUSz WłaSności 
PracoWniczEj PkP SFio

Aktywa (31 marca 2020):        742 655 000,00 zł

Wartość jednostki (29 kwietnia 2020):      413,57 zł

Stopa zwrotu (12 miesięcy):           +2,51%



10

Zagadka
 Kogo upamiętnia tablica umieszczona na elewacji dworca 
Warszawa Centralna, którą odsłonięto 2 marca 2020 r.? 
 Nagrody rozlosujemy wśród osób, które prawidłową odpo-
wiedź nadeślą do 22 maja br. Prosimy je przesyłać pocztą elek-
troniczną 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 
– imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania.
 Za prawidłowe odpowiedzi na zagadki zamieszczone  
w trzech ostatnich numerach „Solidarności w PEELKA” na-
grody wylosowali: 1/159 (styczeń 2020) – Roman Łojek  
z Domaniewa i Adam Murawski z Tczewa; 2/160 (luty 2020) 
– Andrzej Koza z Kochcic i Mariusz Bartodziejski z Wie-
ruszowa; 3/161 (marzec 2020) – Arkadiusz Baron z Lubliń-
ca, Rafał Chrobot z Białej i Zygmunt Dyla z Kochanowic. 
Gratulujemy. Wszystkim uczestnikom zabawy dziękujemy za 
wzięcie udziału w konkursie. 
 Przypominamy, że wersje elektroniczne biuletynu znajdują 
się na naszej stronie internetowej 

http://www.plk.ksk.org.pl 
w zakładce „Biuletyn – Archiwalne wydania”. 

Red.
 Reklama dźwignią sukcesu! „SZIK” na praskiej ulicy  
w Warszawie, powiedzmy... 1 kwietnia. 

 Walentynki oczami filatelisty zakochanego w kolei. Projekt 
Krystian Żurawski. Nakład 128 sztuk.

 Z inicjatywy tczewskich filatelistów Poczta 
Polska S.A. wydała serię trzech Spersonalizo-
wanych Znaków Opłaty Pocztowej (MójZNA-
CZEK) upamiętniających 30. rocznicę poświę-
cenia sztandaru NSZZ „Solidarność” PKP Lo-
komotywowni Pozaklasowej w Zajączkowie 
Tczewskim. Znaczki znalazły się w ozdobnym 
arkuszu i przedstawiają awers i rewers sztan-
daru oraz kościół pw. św. Józefa w Tczewie,  
w którym 3 maja 1990 r. podczas uroczystej 
mszy św. ks. prałat Stanisław Cieniewicz (diece-
zjalny kapelan kolejarzy w latach 1984 – 1989) 
poświęcił sztandar. 
 Sztandar powstał z inicjatywy członków 
NSZZ „Solidarność” PKP w Zajączkowie 
Tczewskim. Od tej pory uczestniczy w uroczy-

 Zdarzyło się 3 lutego bieżącego roku. Zerwana sieć trakcyj-
na. A bez zasilania pociąg nie pojedzie, nawet „pendolino”. Na 
pomoc wysłano „gagarina”. Zadymił, ruszył i pociągnął. 

 Jedną z dużych atrakcji nowojorskiej doliny rzeki Hudson 
jest dawny most kolejowy, zaadaptowany od 2009 r. dla pie-
churów i rowerzystów. Siedmioprzęsłowa przeprawa wysoko-
ści 210 stóp nad średnim lustrem wody, długa na ponad 6 tys. 
stóp połączyła w 1889 r. przemysłowe ośrodki Pensylwanii  
i Nowej Anglii. Przęsła wykonano z nowej wówczas stali 
bessemerowskiej. W 1907 r. w odpowiedzi na rosnący tonaż 
pociągów, wzmocniono konstrukcję wg projektu Ralpha Mo-
djewskiego, syna aktorki Heleny Modrzejewskiej. Zamierający 
od lat 50. ruch towarowy spowodował zaniedbania w utrzyma-
niu aż do czasu gwałtownego pożaru drewnianych mostownic  
w maju 1974 r., co na dobre wyłączyło obiekt z  eksploatacji. 
Po dziesięciu latach przestoju nowojorski prawnik nabył most 
za jednego dolara, zapominając jednak o utrzymaniu obiektu 
i należnych podatkach, co skutkowało przejęciem tej imponu-
jącej budowli przez stanowy zarząd mostów i jej nową ada-
ptacją. 

P. Kumelowski

stościach patriotyczno-religijnych w Tczewie, 
pogrzebach kolejarzy, pielgrzymkach na Jasną 
Górę oraz ważnych wydarzeniach kolejarskich 
i solidarnościowych w Polsce. To drugi sztan-
dar tej jednostki. Pierwszy został poświęcony 
13 września 1981 r. na polowej mszy św. Nie-
stety, po wprowadzeniu stanu wojennego Służ-
ba Bezpieczeństwa zarekwirowała sztandar. 
Przepadł on bezpowrotnie. 
 Znaczki zaprojektował Piotr Topolski, mate-
riały fotograficzne dostarczył Adam Murawski. 
Jak zapowiadają tczewscy filateliści to nie jedy-
na tegoroczna gratka dla kolekcjonerów. Przy-
gotowywane są znaczki na sierpniowy jubileusz 
40-lecia tczewskiej „Solidarności”.

A.M.

SZOP „S”

Fot. M. Moczulski 

„Pendolino” 
pod dymem

Na przejeździe w Lublińcu.
Fot. A. Koza 

Za jednego dolara
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Ubezpieczenie Op!
dla osób zrzeszonych w Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej 

oraz w sekcjach zawodowych będących członkami KSK NSZZ „Solidarność”

 Szanowni Państwo,
 Obecnie wszyscy bez wyjątku doświadczamy efektów 
pandemii związanej z chorobą COVID-19. Na szczęście są 
firmy, które mają możliwość stworzenia pracownikom ta-
kich warunków, które choć w części pomagają im unikać 
niebezpieczeństwa i oferują pracę zdalną. Podobnie jest 
w naszej. Dlatego mamy świadomość, że jest to ogromny 
komfort. Są jednak stanowiska, które wymagają obecno-
ści pracownika w miejscu zatrudnienia. Taka sytuacja ma 
miejsce w większości przypadków na kolei, gdzie kolejarze 
z ogromnym zaangażowaniem pełnią służbę każdego dnia  
i nie mogą tego robić zdalnie. 
 Sytuacja, w której obecnie trwamy, ma bardzo duży 
wpływ na nasz stan psychiczny. Psycholodzy podkreśla-
ją wpływ pandemii na nasilenie takich zjawisk jak: stres, 
brak poczucia bezpieczeństwa, osłabienie, lęk, mniejsza 
stabilność emocjonalna, rozdrażnienie, a nawet agresja. 
W Państwa tak bardzo odpowiedzialnej pracy wymienione 
czynniki mogą znacząco wpływać na sposób wykonywania 
obowiązków zawodowych. W takich przypadkach może bo-
wiem wystąpić zwiększone ryzyko popełnienia błędu.
 Gdyby doszło do zdarzenia, w związku z którym praco-
dawca wystąpi do Państwa z roszczeniem, wynikającym 
z Kodeksu Pracy (art. 114 – 119), nasi pracownicy dołożą 
wszelkich starań, aby wspomóc Państwa w całym procesie 
zgłaszania szkody. 
 Program ubezpieczenia odpowiedzialności pracowni-
czej, przeznaczony dla osób zrzeszonych w Sekcji Zawo-
dowej Infrastruktury Kolejowej oraz w sekcjach zawodo-
wych będących członkami Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ 
„Solidarność”, ma na celu minimalizowanie Państwa 
strat finansowych, powstałych wskutek nieprawidłowego  
wykonania obowiązków służbowych. Ubezpieczycielem 
jest Concordia, która od ponad dziesięciu lat współpra-
cuje z Państwa Związkiem i skutecznie wypłaca odszko-
dowania w momencie, gdy jego członkowie znajdą się  
w trudnej sytuacji. Gdyby mieli Państwo potrzebę skorzy-
stać z ochrony, jaką daje polisa, niezbędne będzie dopeł-
nienie formalności, wynikających z procedury zgłaszania 
szkody. 
 W przypadku wystąpienia szkody, jej likwidacja będzie 
odbywała się zgodnie z następującą procedurą:
1. Ubezpieczony powinien niezwłocznie dokonać zgłosze-

nia szkody do brokera: B&K Brokerzy i Konsultanci Sp. 

z o.o. (formularz zgłoszenia szkody dostępny na stronie 
http://www.plk.ksk.org.pl).

2. Zgłoszenie szkody wraz z wymaganą dokumentacją, na-
leży przekazać do brokera: B&K Brokerzy i Konsultanci 
Sp. z o.o. w wybrany sposób:
a) pocztą elektroniczną: szkody@b-i-k.pl ,
b) listem poleconym na adres biura: ul. Nowogrodzka 

56a, 00-695 Warszawa,
c) osobiście w siedzibie firmy ul. Nowogrodzka 56a  

w Warszawie.
3. Na podstawie przesłanego zgłoszenia szkody oraz dołą-

czonej dokumentacji broker w imieniu ubezpieczonego 
zgłasza szkodę do ubezpieczyciela.

4. Towarzystwo nadaje numer sprawy oraz weryfikuje 
przesłane dokumenty. Następnie przesyła do brokera 
informację z potwierdzeniem rejestracji zgłoszenia oraz 
z prośbą o ewentualne uzupełnienie wymaganej doku-
mentacji, w celu dalszego procesowania szkody.

5. Ubezpieczyciel weryfikuje szkodę, a broker koordynuje 
przebieg jej likwidacji (między innymi w kwestii wszel-
kich terminów związanych ze sprawą, jak również ocze-
kiwanej dokumentacji). Broker informuje ubezpieczo-
nego, jakie ewentualne dodatkowe dokumenty winien 
zgromadzić oraz na bieżąco prowadzi nadzór meryto-
ryczny przebiegu procesu likwidacji szkody.

 Dzięki przystąpieniu do programu zyskują 
Państwo możliwość korzystania z profesjonal-
nej obsługi i wsparcia w przypadku zaistnienia 
szkody. W każdym momencie mogą się Pań-
stwo zgłosić do ekspertów z firmy B&K Broke-
rzy i Konsultanci Sp. z o.o., którzy obsługują 
program. Broker doradzi najlepsze rozwiąza-
nia, wskaże kolejne kroki i będzie monitorował 
cały proces, kontaktując się w Państwa imieniu  
z ubezpieczycielem.

 Zachęcamy do korzystania z oferty i kontaktu z brokerem 
Marią Brzeską, reprezentującą firmę B&K Brokerzy i Kon-
sultanci – email: m.brzeska@b-i-k.pl, tel.: 22 622-05-42 lub 
z Wiesławem Pełką prowadzącym sprawy ubezpieczenia  
w Sekcji Zawodowej Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidar-
ność” – email: wpelka@poczta.onet.pl , tel.: 600 084 086. 
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Zakładka  
Koronawirus

 W związku z wprowadzonym w Pol-
sce stanem epidemii spowodowanej 
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 
wywołującym chorobę COVID-19 oraz 
potrzebą bieżącego informowania pra-
cowników PKP Polskich Linii Kolejo-
wych S.A. o zaleceniach wprowadzo-
nych do stosowania, a także o bieżącej 
działalności Spółki na stronie głównej 
Intranetu umieszczono specjalną zakład-
kę o nazwie Koronawirus. Będzie tam 
można znaleźć między innymi: wytycz-
ne sanitarno-epidemiologiczne, zalece-
nia dotyczące BHP oraz bezpieczeństwa 
teleinformatycznego, ważne komunikaty 
traktujące o bieżącej działalności Spół-
ki, a także  pisma biur merytorycznych 
związane z epidemią.  

Strona startowa zakładki. �

 Za pośrednictwem Fundacji Grupy 
PKP spółki Grupy PKP przekazały 
ponad pięć milionów złotych na wal-
kę z koronawirusem. W ramach tych 
działań Fundacja zakupiła aparatu-
rę umożliwiającą wykrycie obecno-
ści wirusa SARS-CoV-2 w materiale 
klinicznym. Sprzęt diagnostyczny 
wartości ponad 800 tys. zł otrzymała 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epide-
miologiczna w Warszawie. 
 Za naszym pośrednictwem Fundacja 
Grupy PKP dziękuje wszystkim, którzy 
zaangażowali się w realizację tego pro-
jektu. 
 – Obecnie zespół diagnostów wyko-
nuje wszystkie etapy badania manual-
nie, co jest czasochłonne i pracochłon-
ne. W celu usprawnienia pracy po-
trzebna jest automatyzacja, zwłaszcza 
pierwszego etapu – izolacji i oczysz-
czenia materiału genetycznego wirusa. 
Otrzymana aparatura pozwoli odciążyć 
personel i zautomatyzować ten najbar-
dziej newralgiczny etap badania. Dzięki 
niej nasze laboratorium będzie w stanie 
wykonywać więcej testów w ciągu doby, 
a tym samym skuteczniej walczyć z epi-
demią COVID-19. – tłumaczy Marta 
Pakieła, zastępca dyrektora ds. labora-
torium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej.
 – W czasie epidemii zapewnienie 
sprzętu placówkom medycznym oraz dia-

gnostycznym, to konieczność. Fundacja 
oraz spółki Grupy PKP dołożyły swoją 
cegiełkę do walki z epidemią. Dla nas to 
czas, w którym wzmorzyliśmy inne formy 
działania, również w postaci wolonta-
riatu. – podkreśla Katarzyna Kucharek, 
prezes Zarządu Fundacji Grupy PKP. 
 Fundacja prowadzi wiele projektów 
na rzecz walki z koronawirusem, m.in. 
poprzez: 
� dystrybucję maseczek ochronnych 

wyprodukowanych przez firmę, któ-
ra ekspresowo przestawiła się z szy-
cia mundurów kolejowych na pro-
dukcję maseczek; 

� dostarczanie artykułów pierwszej 
potrzeby pracownikom i emerytom 

Sprzęt diagnostyczny i maseczki
przebywającym na dwutygodniowej 
kwarantannie domowej; 

� wsparcie pracowników Kolejowej 
Medycyny Pracy w środki ochrony 
osobistej; 

� przekazanie maseczek pracownikom 
na place budów realizowanych in-
westycji kolejowych; 

� przekazywanie sprzętu komputero-
wego dzieciom uczącym się zdalnie, 
szczególnie tym z rodzin w trudnej 
sytuacji materialnej.

Red.

 Opracowano na podstawie materiału 
przekazanego przez Fundację Grupy 
PKP.


