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Laureatem nagrody „Człowiek Roku 2019” przyznawanej
przez „Tygodnik Solidarność”
został prezydent Andrzej Duda.
Statuetkę
wręczono głowie
państwa
podczas uroczystej
gali w Zakopanem.

Z okazji 40-lecia Związku
staraniem Krajowej Sekcji
Kolejarzy NSZZ „Solidarność”
został wybity znaczek okolicznościowy.

Protokół podpisany

Kolejarze
z
małopolskiej
„Solidarności” 40-lecie Związku świętowali z dala od miejskiego
zgiełku,
społecznego rozgłosu, oficjeli i gości.
O spotkaniu ,,Na Diablaku”
piszemy na stronie 9.

Protokół dodatkowy nr 15 do
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. został podpisany 15 lipca 2020 r.
Dokument porządkuje sprawy
związane ze Świętem Kolejarza
i nagrodą z tej okazji, a także
z nazwami stanowisk. Wprowadza nową tabelę stanowisk,
kwalifikacji i zaszeregowania,
a także bardziej przystosowaną do realiów tabelę m i e s i ę c z nych stawek wynagrodzenia
zasadniczego.
				

W.P.

W naszej historycznej wędrówce ze znaczkami „Poczty
Solidarność” dziś wspominamy najnowsze dzieje Polski,
a także NSZZ „Solidarność”.
Prezentujemy arkusik poświęcony wydarzeniom Lubelskiego
Lipca.

Drodzy Czytelnicy, za nami
–
zespołem
redakcyjnym
i Czytelnikami „Solidarności
w PEELKA” – trudne siedem miesięcy. Na początku roku komplikacje z podpisaniem umowy
skutkowały prawie dwumiesięcznym opóźnieniem wydania zgody na kolportaż numeru styczniowego, a następnie
– wstrzymaniem druku dwóch
kolejnych numerów. Wszystkie znalazły swoje miejsce na
naszej stronie internetowej
w zakładce „Biuletyn/Archiwalne wydania”. Kiedy wydawało
się, że życie wraca do normy,
musieliśmy się nauczyć pracować zdalnie. Z tym poradziliśmy sobie dość szybko. Spokój
nie trwał jednak długo, bo już
niebawem otrzymaliśmy informację o likwidacji Drukarni Kolejowej Kraków, z którą współpracowaliśmy od początku
wydawania naszego biuletynu,
czyli 2003 r.
Po wyborze firmy, która
zajmie się składaniem i drukiem „Solidarności w PEELKA”
musieliśmy
przeredagować,
praktycznie napisać od nowa
większość materiału. Tego wymagał nowy układ graficzny
biuletynu, przygotowany przez
Agencję Reklamowo-Wydawniczą NAVIA, która od teraz będzie się zajmować składaniem
i drukiem biuletynu. Życzymy
dobrej lektury.
Zespół redakcyjny
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Z prac Rady Nadzorczej
PKP Polskie Linie kolejowe S.A.
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Majowe
spotkanie
Rady
Nadzorczej
było
kolejnym,
w którym część członków
uczestniczyła
w
posiedzeniu w sposób zdalny. Po załatwieniu spraw proceduralnych
informacje przekazał Zarząd PLK.
Zarząd przedstawił materiał
dotyczący projektu Budowa
systemu ERTMS/GSM-R zawierający m.in.: wydarzenia i działania kontaktowe na projekcie
od 14 kwietnia do 7 maja br.,
plan budowy OTK (linie światłowodowe) i OR (obiekty radiowe), zakres rzeczowy realizacji
projektu GSM-R, analizę zidentyfikowanych ryzyk, nadzór inżyniera nad realizacją projektu
(firma inżynieryjno-konsultingowa
MGGP S.A.). Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do bieżącego
monitorowania i comiesięcznego informowania o działaniach.
Zarząd przedstawił pisemną informację o przygotowaniu przetargu na wykonanie
robót budowlanych na odcinku
Czyżew – Białystok.
Zarząd zaprezentował analizę opóźnień pociągów pasażerskich podczas prac inwestycyjnych za I kwartał 2020 r.
Materiał przygotowano na podstawie raportu przebiegu pociągów z SEPE „Raport o przejściu
pociągów – sieciowo”. Liczba
pociągów opóźnionych z winy
PLK w I kwartale 2020 w stosunku do IV kwartału 2019 zmniejszyła się z 15 745 do 9107, tj.
o 42,2%, a z winy Centrum
Realizacji Inwestycji (IR) – z 8679
do 5289, tj. o 39,1%. Na opóźnienia przypisane IR duży wpływ
miały
projekty
realizowane
na intensywnie eksploatowanych liniach nr 7, 68, 133, 271
i 351 z rozległym frontem robót i ograniczoną możliwością

przeniesienia ruchu pociągów
na trasy objazdowe.
W związku z tym Zarząd
wprowadził rozwiązania usprawniające. Wydał Decyzję ws.
zasad dopuszczenia wykonawcy do podjęcia zamknięcia torowego w celu rozpoczęcia robót budowlanych na projektach
realizowanych przez IR. W celu
lepszego nadzoru nad planowaniem i realizacją zamknięć wprowadził zmiany organizacyjne
w strukturze IR. Tygodniowe potwierdzanie potrzeb wykonawcy
wykorzystania przerw technologicznych i przekazywanie informacji do Centrum Zarządzania
Ruchem Kolejowym (ID) mają
zapewnić lepsze wykorzystanie
indywidualnego rozkładu jazdy.
W regionach IR wprowadzono
obowiązkowy udział przedstawiciela IRRT (zamknięcia torowe
w IR) w cyklicznych telekonferencjach z udziałem konstruktorów i dyspozytorów. Proces
ma usprawnić lista kontrolna
stwierdzająca wykonanie robót
gwarantujących przekazanie infrastruktury z planowanymi parametrami. Wprowadzono dobowe
monitorowanie opóźnień pociągów oraz wykorzystania przerw
technologicznych przez wykonawców robót. Zmieniono system premiowania pracowników
IR, na uzależniony od opóźnień
pociągów.
Zarz ą d o m ów i ł p r a ce n a d
Projektem przeniesienia własności składników infrastruktury i gruntów pod liniami
kolejowymi na PLK w formie
Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa wg stanu na 6 maja
2020 r. Podzespół ds. nieruchomości zajmował się weryfikacją efektów inwentaryzacji
środków trwałych opisanych

w bazie aplikacji komputerowej
JOGI. Podzespół ds. informatyki
aktualizował wartości i umorzenia środków ujętych w bazie JOGI i pobieranie danych
z systemu SAP za pomocą dedykowanych raportów. Podzespół
ds. naniesień prowadził działania w zakresie weryfikacji oceny
stanu technicznego poszczególnych branż obiektów i ich ujednolicenia.
W Sprawozdaniu o wydatkach
reprezentacyjnych i na usługi
marketingowe, usługi public
relations
i
komunikacji
społecznej omówiono przedsięwzięcia marketingowe realizowane
głównie
przez
informowanie
społeczeństwa
o prowadzeniu ruchu kolejowego i realizacji inwestycji,
dbanie o bezpieczeństwo czy
utrzymanie
linii
kolejowych
oraz przez działania informacyjno-promocyjne nakierowane
na upowszechnianie efektów
działań inwestycyjnych, a także
przez działania wizerunkowe.

Na powierzchni 31,25 x 25,5 mm obiegowego
znaczka pocztowego Bezpieczny Przejazd –
„Szlaban na ryzyko!” wydanego w 5 milionach
sztuk autor umieścił tory oraz biało-czerwony
znak, informujący kierowców o zbliżaniu się
do przejazdu kolejowo-drogowego. Kampania
społeczna o tej nazwie to prowadzone od 15
lat cykliczne działania mające ograniczać zdarzenia na przejazdach kolejowo-drogowych
przez zwiększanie świadomości uczestników
ruchu drogowego.
dokończenie na stronie 4
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Z prac sekcji zawodowej

INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”

4 marca W piśmie SZIK-12/20 do prezesa
I. Merchel czytamy:
SZIK, rozumiejąc wyjątkowość sytuacji związanej z pandemią koronawirusa, nie może jednak
„odpuścić” spraw, które dotyczą pracowników
(członków NSZZ „Solidarność”). Prawie rok temu
Spółka przejęła z PKP TELKOL grupę pracowników obsługujących megafony. Zbliża się koniec
umów, jakie z nimi wówczas zawarto na okres
roku, do 31 marca 2020 r. Padały wtedy deklaracje, iż są to umowy na okres jednego roku tylko dlatego że w PLK obowiązują takie procedury.
SZIK zwraca się z prośbą o informację, kiedy (…)
i w jakim trybie zostaną z tymi osobami podpisane umowy o pracę na czas nieokreślony?
27 marca Odpowiadając na pismo SZIK-12/20
dyrektor Biura Spraw Pracowniczych, G. Blicharz
napisała m.in., że:
Biuro Spraw Pracowniczych nie wycofuje się
ze stanowiska przekazanego pismem z 18 listopada 2019 r. i pracownikom, o których mowa,
co do zasady będą proponowane nowe warunki zatrudnienia. Jednakże, powinno się mieć na
względzie, iż niemal po roku pracy w PLK przejęci
pracownicy dali się już poznać swoim przełożonym. Wobec powyższego dyrektorzy jednostek
organizacyjnych, stosując system oceny pracowniczej, mają prawo podejmować stosowne decyzje w przedmiotowym zakresie, uwzględniając
dotychczasową pracę tych osób.
4 maja W piśmie SZIK-14/20 do prezesa I. Merchel nasza sekcja zawodowa zwróciła się z prośbą o dokonanie odpisu podstawowego i przelewów na konta Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych jednostek organizacyjnych. Corocznego odpisu PLK dokonuje na podstawie Ustawy
z 4 marca 1994 r. o ZFŚS oraz ZUZP dla pracowników PLK w terminach w nim zawartych. Wniosek SZIK dotyczył wcześniejszego terminu odpisu
w wysokości równej lub mniejszej od określonej
w wymienionych przepisach i był podyktowany
wzmożonym zapotrzebowaniem na wypłaty w IV
kwartale 2019 r. i w I kwartale 2020 r.
15 maja W piśmie SZIK-16/20 do prezesa I. Merchel nasza sekcja zawodowa przedstawiła uwagi do projektu „Protokołu dodatkowego nr 15 do
Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” w wersji przesłanej 11 maja br. W piśmie czytamy m.in.:
Bezwzględnym priorytetem NSZZ „Solidarność”

jest zamieszczenie w Protokole dodatkowym
nr 15 zapisów o treści z grudnia 2019 r. dotyczących: nowych regulacji wypłaty nagrody
z okazji Święta Kolejarza oraz regulacji określających pracę w Święto Kolejarza, jako pracę
w dzień świąteczny (ostateczne doprecyzowanie
zapisów umożliwiających wypłatę dodatku za
pracę w święto bez ewentualnych roszczeń sądowych, jak ma to miejsce obecnie).
Przypominamy, że nowe zapisy skutkujące
podwyższeniem nagrody z okazji Święta Kolejarza były autorską propozycją Pana Prezesa –
kompromisem zaakceptowanym i uzgodnionym
przez strony ZUZP. Nie widzimy żadnych podstaw do pominięcia tych zapisów w przedmiotowym Protokole dodatkowym nr 15.
Po szczegółowym przedstawieniu uwag do
przedstawionego przez pracodawcę do podpisania dokumentu SZIK napisała:
Mając powyższe na uwadze SZIK nie podpisze
projektu Protokołu dodatkowego nr 15 w wersji
przedstawionej 11 maja 2020 r. Wycofanie się
pracodawcy z zapisów uzgodnionych wstępnie
przez związki zawodowe, a dotyczących Święta
Kolejarza i związanej z nim gratyfikacji, uważamy za stwarzanie pozorów negocjacji.
29 maja W piśmie SZIK-16/a/20 do prezesa
I. Merchel SZIK poinformowała, że do przedstawionego przez pracodawcę projektu Protokołu
dodatkowego nr 15 w wersji przesłanej 27 maja
br. jako dokumentu do podpisu ma wiele uwag
i dlatego nie może go podpisać.
Swoje pismo SZIK zakończyła uwagą na temat
wideokonferencji.
Naszym zdaniem wideokonferencja 20 maja
br. nie zakończyła się konsensusem i nie przeszliśmy do etapu podpisywania dokumentu, jak
uznał pracodawca. Widząc kolejne luzowanie
obostrzeń wynikających z pandemii tak w Polsce, jak też w PLK, mamy nadzieje, że kolejne
spotkanie odbędzie się w formie tradycyjnej.
3 czerwca W Warszawie po raz ósmy w bieżącej kadencji spotkało się Prezydium Rady SZIK.
Omawiano następujące tematy: dialog z pracodawcą, a raczej jego zahamowanie; propozycja Protokołu dodatkowego nr 15 przedstawiona przez pracodawcę; wcześniejsze emerytury
maszynistów; stan finansów PLK w kontekście
wzrostu wynagrodzeń; utrata zniżek (w prywatnych ubezpieczeniach OC i AC) przez kierowdokończenie na stronie 5
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Wypełniając zalecenia Rady
Nadzorczej Zarząd przedstawił
cykliczne informacje o sytuacji
w naszej Spółce. W pierwszej
kolejności omówił wstępne
wyniki ekonomiczno-finansowe
za I kwartał 2020 r. Podstawową przyczyną uzyskania przez
PLK gorszego niż planowany
wyniku finansowego było wystąpienie ujemnych różnic kursowych.
• Przychody z działalności operacyjnej – lekki minus
w stosunku do planu.
• Przychody z udostępniania linii kolejowych – niższe niż
planowano przychody są wynikiem mniejszej pracy eksploatacyjnej przewoźników i pasażerskich, i towarowych.
• Środki publiczne – zaplanowany wpływ środków z dotacji podmiotowej zrealizowano
w 100%, niższe wykonanie dotacji na pomoc techniczną POIiŚ
i CEF zostało spowodowane
przekroczeniem wypłat za 2019 r.
• Koszty operacyjne –
niższe niż planowano, wzrost
amortyzacji,
niższe
podatki
i opłaty, a także pozostałe koszty rodzajowe.
• Materiały i energia – niższe niż planowano koszty energii są konsekwencją późnego
spływu faktur za obrót energią
elektryczną, co wynika z ustaleń między PLK a PKP Energetyka odnośnie księgowania zbiorczych zestawień faktur. Wyższe
koszty materiałów i usług branży drogowej to zasadniczo konsekwencja wcześniejszej realizacji i odbioru niektórych robót.
• Usługi obce – niższe
koszty czynszu, usług branżowych (wyjątek drogowa), informatycznych, utrzymania porządku i czystości, a także innych są
generalnie następstwem opóźnionego spływu faktur, jak też
wydłużonych procedur przetargowych w odniesieniu do tych
zadań.
• Wynagrodzenia i koszty
pracy – niższe niż planowano
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wykonanie to efekt mniejszej
liczby godzin nadliczbowych,
wyższego poziomu zatrudnienia
w inżynierii ruchu, niepełnego
rozliczenia premii inwestycyjnej
za IV kwartał 2019 r. (nastąpi
w terminie późniejszym), mniejszych wypłat wynagrodzenia
zasadniczego i dodatków ze
względu na długotrwałe zwolnienia lekarskie i opiekę nad
dziećmi (wypłaty z ZUS, wpływ
pandemii).
• Pozostałe przychody –
wyższe z tytułu przychodów
z usług refakturowanych, a także otrzymanych kar i odszkodowań od wykonawców realizujących zadania inwestycyjne
i utrzymaniowo-naprawcze.
W następnym punkcie omówiono realizację w I kwartale
2020 r. rocznych i wieloletnich planów działalności. Plan
inwestycyjny 2020 r. to prawie
15,5 mld zł, I kwartał – zrealizowano około 950 mln, ponad
300 mln powyżej planu. Pewne
opóźnienia mają biura Centrali
PLK i projekt Warszawski Węzeł
Kolejowy. Największe niewykonania nakładów zanotowały:
NOKIA (projekt GSM-R) opóźnienia w rozliczeniu i niewykonanie obiektów radiokomunikacyjnych oraz ALDESA (System
Dynamicznej Informacji Pasażerskiej) aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego. Krajowy Program Kolejowy to 75,7
mld zł. Zarząd przedstawił stan
na 30 kwietnia 2020 r.: inwestycje zakończone – 13,2 mld zł,
w realizacji – 46,3 mld zł, projekty UE – 7,3 mld zł, przetargi
w toku – 8,8 mld zł, planowane
[Studium Wykonalności – projekty UE] – 3,4 mld zł. Wartość
umów z wykonawcami – podpisane (styczeń – kwiecień 2020)
– 2,2 mld zł. Wartość szacunkowa przetargów planowanych
do ogłoszenia do końca 2020 r.
– ponad 11 mld zł.
W kolejnej informacji Zarząd
p r z e d s t a w i ł s y t u a cj ę w odn i e s ie n iu do r y zy k a pr ze k r o cze -

n i a t e r m i n u k w a l i fi ko wa l ności
środków dla projektów UE.
Na prośbę Rady Nadzorczej
Zarząd przedstawił analizę 74
projektów Krajowego Programu
Kolejowego (KPK), tj. projekty
CEF i POIiŚ 2014-2020. Zdaniem
Zarządu analiza ta wskazuje,
że wszystkie umowy w zakresie
robót budowlanych powinny być
zakończone do końca 2023 r.
Niecałe 90% tych projektów ma
zapewnione finansowanie, a dla
ponad 60% zawarto komplety
umów realizacyjnych.
Rada Nadzorcza poprosiła
Zarząd o możliwość wglądu
do tabel statusowych monitorujących bieżącą sytuację każdego projektu KPK oraz o dodatkowe informacje o projektach
CEF, POPW, POIiŚ i RPO.
Rada Nadzorcza przeanalizowała materiał dotyczący wyników ekonomiczno-finansowych
spółek zależnych od PLK za
I kwartał 2020 r. Za wyjątkiem
PPM-T w Gdańsku, spółki zależne osiągnęły wyniki minusowe, ale lepsze niż planowano.
Prawie zgodne z planem przeciętne zatrudnienie sprawiło,
że koszty pracy były niższe od
planowanych. Omówiono kontrakty inwestycyjne: największy
plan, ponad 309 mln zł realizował ZRK DOM w Poznaniu,
największe wykonanie, ponad
26,6 mln zł zanotowało PNiUIK
w Krakowie. Kontrakty utrzymaniowe – największy plan, ponad
189,5 mln zł PPM-T w Gdańsku.
Największe wykonanie, ponad
19 mln zł DOLKOM Wrocław.
Roboty podzlecane: największy
udział w kontraktach inwestycyjnych – 53% i utrzymaniowych
– 29% DOLKOM Wrocław. Rada
Nadzorcza zobligowała Zarząd
PKP Polskich Linii kolejowych
S.A., aby w strategii spółek
zależnych wzmacniano ich potencjał, a celem długofalowym
był ich zdecydowanie większy
udziału w rynku inwestycyjnym.
					
Wiesław Pełka
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ców prowadzących samochody służbowe; druk
i składanie biuletynu informacyjnego „Solidarność
w PEELKA” w kontekście likwidacji Drukarni
Kolejowej Kraków Sp. z o.o.
12 czerwca W piśmie SZIK-01/b/20 do prezesa
I. Merchel czytamy:
SZIK NSZZ „S” informuje, iż 5 lutego 2019 r.
wystąpiła z siedmioma postulatami, z których –
mimo usilnych starań i negocjacji prowadzonych
w ramach dialogu społecznego – udało się zrealizować tylko jeden. Pozostałe były omawiane
kilkakrotnie, w tym na spotkaniu 20 lutego 2020 r.
Odnosząc się do tematów omawianych na tym
spotkaniu, uważamy, że:
Zaproponowany przez pracodawcę sposób naliczania nagrody z okazji Święta Kolejarza
powodujący w br. jej zwiększenie do kwoty ok.
500 zł. jest daleko idącym kompromisem, który
wymaga ostatecznego zapisania w Protokole dodatkowym nr 15 (wraz z innymi zmianami będącymi przedmiotem tego dokumentu).
Poprawa warunków pracy jest szczególną troską naszego Związku i poddawana
jest stałemu monitoringowi w jednostkach organizacyjnych PLK. Zgodnie ze zobowiązaniem pracodawcy SZIK NSZZ ,,S” ma otrzymać roczny raport z poprawy warunków BHP
w PLK za 2019 r., który będzie podstawą do dalszych rozmów w tym temacie, uwzględniając plany Spółki na rok bieżący w omawianym obszarze.
Zatrudnienie w LCS wymaga ciągłej weryfikacji i analiz. W lutym br. nasz Związek poprosił
o informację dotyczącą wielkości zatrudnienia na
poszczególnych posterunkach LCS, które wynika
z obowiązujących wytycznych, wg których ustalana jest liczba stanowisk dyżurnych ruchu w LCS
oraz wskazania posterunków LCS, na których zatrudnienie powinno być większe niż obecnie.
Sygnalizujemy, iż sprawa wyznaczania
pracowników na stanowisko maszynisty nadal
wymaga prac, szczególnie w Zakładzie Maszyn Torowych. Niestety, jak wynika z informacji napływających do Związku, istnieją problemy
z uznawaniem przez ZUS prawa do emerytury pomostowej dla pracowników zatrudnionych
na stanowisku „maszynista” w zakładach linii
kolejowych.
Panu Piotrowi Kumelowskiemu

Po omówieniu sytuacji zatrudnienia w zespole utrzymania drogi kolejowej i urządzeń srk
Związek podkreślił, iż występują braki w tych zespołach. Zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji uwzględniającej odejścia i przyjęcia w wymienionych zespołach oraz planowane zatrudnienie
w okresie lipiec 2019 – maj 2020.
W sprawie zgłaszanych tzw. dyżurów domowych czekamy na kierunkowe decyzje pracodawcy
celem realizacji naszego postulatu.
SZIK NSZZ ,,S” zgłaszała również sprawę ewentualnego wykupu ubezpieczenia „Ochrona zniżek”
dla pracowników PLK, którzy użytkują samochody PLK do celów służbowych, ale w wyniku zdarzeń drogowych, jako kierowcy PLK tracą zniżki na
ubezpieczenie drogowe jako prywatni użytkownicy
pojazdów.
SZIK NSZZ ,,S” informuje, że jest gotowa na spotkanie w celu realizacji przekazanych postulatów.

Fot. Sara Pijanowska (Fundacja Grupy PKP)

14 czerwca Sekcję Zawodową Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność” na oficjalnych
uroczystościach 175. rocznicy uruchomienia pierwszego odcinka Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej reprezentowała delegacja z KZ NSZZ „S” w ZLK
w Łodzi. Chorążym pocztu sztandarowego (na zdjęciu
poczet SZIK w środku) był Dariusz Ignaczak, przybocznymi Renata Karaś i Ryszarda Kołodziejczyk. Pocztami
sztandarowymi dowodził Piotr Pazera.

Fundusz Własności Pracowniczej PKP

korespondentowi „Zza oceanu”
wyrazy współczucia po odejściu Ojca

Henrykowi
GRYMELOWI

JÓZEFA ANDRZEJA KUMELOWSKIEGO

wyrazy szczerego
współczucia po stracie

wieloletniego radcy prawnego, wykładowcy prawa,
oblata Opactwa Benedyktynów w Tyńcu,
członka zespołu prawników
przy MKZ „Solidarność” Ziemi Małopolskiej
od 1980 r.

składa Zespół „Solidarności w PEELKA”

Red.

SIOSTRY
składają koleżanki i koledzy
z Sekcji Zawodowej
Infrastruktury Kolejowej
NSZZ „Solidarność”

Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Aktywa: (30 czerwca 2020)

778 014 000,00 zł
Wartość jednostki: (15 lipca 2020)

427,40 zł
Stopa zwrotu: (12 miesięcy)

4,56%
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175 LAT DROGI ŻELAZNEJ
WARSZAWSKO-WIEDEŃSKIEJ
14 czerwca 1845
14
czerwca Stacja
1845 Główna
WARSZAWA
WARSZAWA Stacja Główna

W sobotę 14 czerwca 1845 r. o trzeciej po
południu na Stacji Głównej, u zbiegu ulicy Marszałkowskiej i drogi Jerozolimskiej, członkowie
Komitetu DŻWW powitali przybyłego na ceremonię otwarcia księcia Paskiewicza. Następnie odbyła się parada parowozów. Dziesięć lokomotyw
ozdobionych kwiatami przeszło w pełnym biegu
przy dźwięku muzyki przed J.O. Księciem Namiestnikiem Królestwa i gośćmi przez tegoż zaproszonymi. Wydarzenie obserwowali także nie
zaproszeni przez Paskiewicza, bowiem mnóstwo
Warszawian wszelkich stanów iuż oczekiwało
na tę radosną chwilę. Pół godziny później ruszył
do Grodziska pociąg zestawiony z 15 wagonów.

14 czerwca 2020
WARSZAWA kościół
kościół św.
św. Karola
Karola Boromeusza
Boromeusza
WARSZAWA
Na mszy św. koncelebrowanej, sprawowanej
dokładnie co do dnia, a prawie dokładnie co do
godziny, w 175. rocznicę uruchomienia pierwszego odcinka DŻWW, wierni modlili się o pomyślność polskiej kolei. Prosili o wieczny udział
w chwale Pana dla tych, którzy tworzyli jej wielkość, którzy ofiarowali jej swoje umiejętności
i życie. Słowo do wiernych skierował krajowy
duszpasterz kolejarzy, ksiądz kanonik Eugeniusz Zarębiński
WARSZAWA
WARSZAWA Stare
Stare Powązki
Powązki
Cmentarz to otwarta księga,
z której czyta się historię narodu.
Parafrazując myśl Jerzego Waldorffa, można
powiedzieć, że stołeczna nekropolia to księga,
z której poznaje się także dzieje polskiej kolei.
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Wśród kilkuset znanych grobów kolejarzy i osób
bliskich kolejnictwu jest kilkanaście związanych
z początkowym okresem działalności DŻWW. Po
mszy św. uczestniczący w niej kolejarze zapalili
znicze i położyli kwiaty m.in. na grobach: pierwszego polskiego maszynisty kolejowego, Leona
Miaskowskiego; projektanta drugiego wariantu
trasy DŻWW, Teodora Urbańskiego; budowniczego dworca Wiedeńskiego w Warszawie, Henryka
Marconiego oraz pomocnika dozorcy plantowego
(toromistrza) Władysława Stanisława Reymonta.
Jak każdego roku, od lat 36, na dłuższą chwilę zadumy i modlitwy zatrzymano się przy grobie pioniera kolejnictwa polskiego, Stanisława
Wysockiego.
GRODZISK MAZOWIECKI
MAZOWIECKI
GRODZISK
O godzinie piątej po południu ruszył do Grodziska drugi pociąg zestawiony z 24 wagonów,
wiozący sześciuset pasażerów wszelkich stanów
– byli to niby reprezentanci miasta naszego,
zaproszeni przez J.O. Księcia Namiestnika jako
członkowie uroczystości, jako świadkowie aktu
otwarcia drogi, którego skutki dla ich współobywateli tak wkrótce ważnymi, tak wielkimi
będą – pisał reporter ,,Gazety Warszawskiej”. Po
42 minutach jazdy podróżnych drugiego pociągu powitały w Grodzisku dźwięki muzyki granej
przez orkiestrę ustawioną przy torze.
Tym razem w Parku Skarbków zagrała dla gości Grodziska Młodzieżowa Orkiestra Dęta. Nieco wcześniej burmistrz i przewodnicząca Rady
Miejskiej złożyli kwiaty pod Pomnikiem Kolejarza. Pięciu byłych pracowników stacji otrzymało
pamiątkowe dyplomy, a szczególne podziękowania – Grzegorz Dymecki, wieloletni prezes WKD,
legenda kolejarstwa w mieście. Uroczystości towarzyszyła wystawa przygotowana przez Stację
Muzeum.

15
15 czerwca
czerwca 2020
2020

WARSZAWA
WARSZAWA Stare
Stare Powązki
Powązki

Na grobie Wysockiego wieńce i wiązanki złożyli: sekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury, Andrzej Bittel; członek Zarządu PKP,
Andrzej Olszewski; przewodniczący Rady Fundacji Grupy PKP,
Mirosław Antonowicz; prezesi Zarządu PLK, Ireneusz Merchel;
CS Natura Tour, Jacek Zawadzki; Xcity Investment, Piotr Podgórski
i członek Zarządu PKP Informatyka, Radosław Zawierucha.

W chwili, kiedy cała Europa i Stany Zjednoczone w Ameryce wzbogacały się w tę ważną dźwignię przemysłu i handlu, pierwsza myśl urządzenia kolei żelaznej w Polsce rzuconą została. Dziś
ta myśl urzeczywistniła się w zupełności, i właśnie wczoraj – donosił 15 czerwca 1845 r. „Kurjer Warszawski” – nastąpiło pożądane i oczekiwane przez kraj cały, uroczyste otwarcie drogi
Warszawsko-Wiedeńskiej. Z tej okazji Fundacja
Grupy PKP i Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei zaprosiły na spacer alejkami Starych Powązek.
Odwiedzono groby kilkunastu „wiedeńczyków”.
Marek Moczulski
Fot. Sara Pijanowska (Fundacja Grupy PKP),
Andrzej Zieliński (PSMK)
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Układ wyhamował
Właśnie minął rok od czasu, kiedy w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły się negocjacje ze związkami zawodowymi nad zapisami
Protokołu dodatkowego nr 15 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przypomnę, że
z inicjatywy naszej Spółki przygotowano wtedy
dość obszerny zakres zmian i nowych zapisów
do układu. Do najważniejszych i równocześnie
najbardziej kontrowersyjnych należała propozycja zbudowania wysokiego wynagrodzenia
zasadniczego przez wliczenie każdemu pracownikowi do jego dotychczasowej wysokości
dodatków: za staż pracy, funkcyjnego, za pracę
w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych, jeżeli pracownik był
do nich uprawniony. Tym sposobem urosłoby
wynagrodzenie zasadnicze, a zniknęły dodatki.
W założeniu cała operacja nie miała generować
dodatkowych kosztów dla pracodawcy, gdyż poziom wynagrodzeń dla pracowników zostałby
bez zmian.
Po konsultacjach z załogą naszej Spółki okazało się, że pomysł nie uzyskał szerokiej akceptacji społecznej i został odrzucony (opinia Rady
SZIK NSZZ ,,S” była negatywna). W tej sytuacji
dodatki zostały bez zmian i są wypłacane na dotychczasowych zasadach. Pozostałe propozycje
zmian do układu były systematycznie szczegółowo omawiane. Na przestrzeni kilku ostatnich
miesięcy, wyłączając czas kwarantanny, znalazły
„prawie” akceptację związków zawodowych.
W treści Protokołu dodatkowego nr 15 mają
się znajdować tabele:
•
stanowisk, kwalifikacja i zaszeregowania
(m.in. zmniejszenie liczby kategorii zaszeregowania grup o cztery; dopisanie nowego stanowiska „młodszy specjalista” w 6 kategorii; dopisanie nowego stanowiska „operator informacji
pasażerskiej” w 3 kategorii; uporządkowanie
stanowisk „diagnosta”, „elektromonter”, „mechanik”, „monter”; wyższa kategoria dla stanowisk
„maszynista” i „starszy maszynista”).
•
miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego (m.in. podwyższenie najniższej stawki w 1 kategorii zaszeregowania).
SZIK NSZZ „S” jest za utrzymaniem w Załączniku nr 1 do Protokołu dodatkowego nr 15 poz.
34 ,,zawiadowca” stażu pracy – 3 lata w specjalności dla pracowników z wykształceniem
wyższym i 6 lat w specjalności dla pracowników
z wykształceniem średnim. SZIK NSZZ ,,S” sprzeciwia się zdecydowanie nieuzasadnionym podwyższeniom wymogów.
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Intencją drugiej propozycji SZIK NSZZ „S”
jest zmiana zapisu tak, aby w przypadku likwidacji stanowiska (np. referendarza) utrzymano
pracownikowi dotychczasową łączną wysokość
wynagrodzenia, a nie tylko wysokość wynagrodzenia zasadniczego.
Obecnie największym problemem są zapisy
dotyczące podwyższenia nagrody z okazji Święta Kolejarza i uznanie pracy w tym dniu za pracę w święto. Spółka zgadza się na proponowane przez związki zapisy, ale dopiero od 2021 r.
„Solidarność” wyraźnie domaga się, aby zaczęły
one obowiązywać już od listopada bieżącego
roku. Chce następujących zapisów:
•
Święto Kolejarza (25 listopada) – dzień
wolny od pracy, z równoczesnym traktowaniem
go jako dzień świąteczny (dla pracujących w tym
dniu naliczanie dodatku świątecznego).
•
§35 ZUZP dotyczący nagrody z okazji
Święta Kolejarza – 10% jednomiesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za rok poprzedni.
Niestety, niechęć pracodawcy do nowych regulacji dotyczących Święta Kolejarza wynika
z sytuacji finansowej naszej Spółki spowodowanej mniejszymi przychodami z udostępniania infrastruktury kolejowej przewoźnikom z powodu
trwającej od kilku miesięcy epidemii Covid 19
i drastycznymi ograniczeniami w kursowaniu pociągów, głównie pasażerskich (pociągi międzynarodowe PKP InterCity nie kursowały ponad
trzy miesiące). Warto również zwrócić uwagę na
fakt, że impet i determinacja PLK w zakresie „dopięcia” Protokołu dodatkowego nr 15 znacznie
osłabły.
Będąc przy materii układowej należy uspokoić nastroje i krążące informacje stwierdzeniem,
że dodatki do wynagrodzenia, w tym nagrody
jubileuszowe i odprawy emerytalne w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są wypłacane bez zmian
i nie ma na ten temat jakichkolwiek wątpliwości
i dyskusji.
W PKP Polskie Linie kolejowe S.A. od kilkunastu miesięcy prowadzony jest dialog społeczny na temat 7 postulatów zgłoszonych przez
SZIK NSZZ ,,S” oraz prac projektowych prowadzonych przez PLK nad lokalizacją i warunkami
eksploatacyjnymi LCS-ów, które w przyszłości
mogą mieć istotny wpływ na granice zakładów
linii kolejowych i ich liczbę. Tematy te wymagają
osobnego opisania. Zrobimy to w kolejnych numerach biuletynu.
Henryk Sikora

Na Diablaku

Różne są sposoby obchodzenia ważnych
rocznic. Organizowane są spotkania, akademie,
koncerty, różne wydarzenia. Ale są i takie, z dala
od miejskiego zgiełku, społecznego rozgłosu,
czy oficjeli i gości. Możliwość ucieczki od takiej
codzienności dają góry. Stąd pomysł, aby właśnie
w takim klimacie uczcić 40. rocznicę powstania
NSZZ „Solidarność”. Góry wymagają hartu ducha,
wysiłku, uczą odpowiedzialności i pomocy drugiemu człowiekowi. Uczą stawiania sobie celów
i konsekwentnego ich realizowania w różnych,
często trudnych i niesprzyjających warunkach.
Kolejarze z małopolskiej „Solidarności” wybrali na miejsce spotkania Diablak – szczyt Babiej Góry, nazywanej „Królową Beskidów” (1725
m n.p.m.). To szczyt graniczny ze Słowacją. Rozciągają się z niego wspaniałe widoki na Jezioro
Orawskie, pasma górskie Małą Fatrę, Niżne Tatry
i Tatry oraz na Beskid Żywiecki i Makowski.
W sobotę 27 czerwca 2020 r. kolejarze mieli
spotkać się na szczycie o 12.00. Od godzin po-

Zza oceanu
To oczywiste, że światowa epidemia koronawirusa dotknęła kolejnictwo. W Ameryce Północnej
silnie zmalały przewozy towarowe. Koleje dojazdowe i miejskie woziły 10-15% normalnej liczby pasażerów, np. Amtrak zawiesił szybkie pociągi Acela
między Bostonem, Nowym Jorkiem a Waszyngtonem. Prawie wszyscy wyciągają ręce po dodatkowe
fundusze federalne. Wyjątkiem są koleje towarowe.
I tu niespodzianka: po załamaniu się giełdy akcje
kolei cargo odzyskują teren szybciej niż większość
papierów. Po prostu są niezastąpione, zwłaszcza
wobec wciąż surowcowego charakteru amerykańskiej i kanadyjskiej ekonomii.

rannych zmierzali tam w małych grupach różnymi szlakami. Jedni od schroniska na Markowych
Szczawinach przez przełęcz Brona, inni wymagającą Percią Akademicką, ale większość maszerowała od parkingu na Przełęczy Krowiarki. Trzy
różne drogi prowadziły ich do tego samego celu,
na szczyt. Pogoda w całej Małopolsce była bardzo burzowa, a biorąc pod uwagę to, że na Babiej
Górze zawsze wieje, a pogoda zmienia się tam
nadzwyczaj szybko, wędrowanie na szczyt było
dużym wyzwaniem. Identyfikacją uczestników
wyprawy były koszulki z logo wydarzenia, przygotowane przez organizatorów specjalnie z tej
okazji.
Tuż po 11.00. we mgle i przy porywistym wietrze na kamiennym murze wieńczącym szczyt załopotała flaga „Solidarności”. Widoczna z oddali
witała turystów zdziwionych jej obecnością na
Diablaku.
W blisko trzydziestoosobowej grupie najmłodszy uczestnik wydarzenia miał rok, a najstarszy –
64 lata. W samo południe zebrano się do pamiątkowego zdjęcia z transparentem 40-lecia NSZZ
„Solidarność”. Odpalono race świetlne. Wystrzeliły
korki szampanów. Wzniesiono urodzinowy toast.
Zwykle kapryśna i nieprzewidywalna Babia
Góra okazała się jednak łaskawa i gościnna.
W południe wiatr porwał chmury, dzięki czemu
można było zobaczyć chociaż część wspomnianych widoków. W drodze powrotnej wędrowców
żegnały przebłyski słońca. Kolejarzom przyświecała też wielka satysfakcja prawdziwych zdobywców: dali radę. To była piękna wycieczka dla góry,
dla samego siebie i dla „Solidarności”.
Wszystkim uczestnikom wydarzenia, zdobywcom Babiej Góry serdecznie gratuluję, a organizatorom przedsięwzięcia z Regionalnej Sekcji
Kolejarzy NSZZ „Solidarność” dziękuję za zrobienie czegoś fajnego.
Henryk Sikora

W Londynie 18 maja 2020 r. zmarł James Sherwood, twórca kontenerowego giganta Sea Containers. Pochodził z rodziny plantatorów tytoniu
w Kentucky. Służył w marynarce, skąd zaczerpnął
pomysł powszechnej konteneryzacji handlu międzynarodowego. Najbardziej znany był jednak
z przywrócenia do życia słynnego Orient Expressu. W ciągu kilku lat zestawił i wyposażył skład,
który w maju 1982 r. ruszył z Londynu do Wenecji. Prowadził też luksusowe pociągi dla turystów,
m.in. w Szkocji i Peru. Był właścicielem historycznych hoteli w wielu krajach świata. W ostatnich
latach odsprzedał te operacje francuskiej grupie
Louis Vuitton, prowadzącej teraz pociągi i hotele
pod marką Belmond Ltd.
Piotr Kumelowski
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Na Chełmcu

V Pielgrzymka Kolejarzy pod
Krzyż Święty na górze Chełmiec (851 m n.p.m.) odbyła się
21 czerwca 2020 roku. Została zorganizowana przez KSKP
przy znaczącej pomocy Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu. Mszę św. na szczycie
celebrował ks. dr Marek Zołoteńki, duszpasterz kolejarzy
diecezji świdnickiej. Po zakończeniu eucharystii pielgrzymi
ogrzali się i posilili przy ognisku. Miłą niespodzianką spotkania było zaproszenie burmistrza Szczawna Zdroju, Marka
Fedoruka do zwiedzenia wieży
widokowej oraz skorzystania
z poczęstunku.

Obchody 150. rocznicy uruchomienia DŻWW trwały od 12
do 18 czerwca 1995 r. Nic dziwnego: półtora wieku – transmisje radiowe, wystawy, konferencje mniej lub bardziej naukowe,
konkursy, koncerty, oczywiście
pociągi. Okolicznościowe składy paradowały i jeździły po całej
Polsce. Głównie parowe, ale także… zagraniczne. Francuski TGV
Réseau 4522 dotarł aż do Terespola. Na stacji Warszawa Główna Osobowa 14 czerwca stalowe
kolosy podziwiali m.in.: prezydent Lech Wałęsa i prymas Józef
Glemp. Tegoroczne obchody nie
były ani tak bogate. Wiadomo:
175 jest mniej okrągłe niż 150,
a zawirusowany czas też nie
sprzyjał hucznemu świętowaniu.

Można było jednak mieć nadzieję, że 14 czerwca 2020 r. –
w dniu, w którym podsekretarz
stanu w Ministerstwie Infrastruktury i prezesi kilku spółek Grupy
PKP składali wieńce na grobie
pioniera kolejnictwa polskiego,
Stanisława Wysockiego – pociąg,
który od 30 maja 1999 r. nosi właśnie jego imię (na zdjęciu tablica
kierunkowa tego składu), wjedzie wreszcie na właściwe tory.
Zdawała się temu sprzyjać także
okoliczność zmiany rozkładu jazdy pociągów, właśnie 14 czerwca. Niestety, TLK 14103 / 41102
Wysocki, jak jeździł nocą, tak na
trasie Warszawa Wsch. (wyjazd
20.29) – Gliwice – Warszawa
Wsch. (powrót 6.56) przemyka
nocą. Wprowadzona 14 czerwca
kosmetyczna zmiana godzin jego
kursowania wydłużyła czas jazdy
o kilkanaście minut. Wypada mieć
nadzieję, że konkretne zmiany
i kategorii pociągu, i godzin jego
kursowania – przyniesie sierpniowa korekta rozkładu jazdy.
Marek Moczulski

ZAGADKA

Z okazji „okrągłej rocznicy” ukazania się 800. numeru
„WOLNEJ DROGI” całemu zespołowi redakcyjnemu prawdziwie okrągłego „1000” na
WOLNEJ, mniej burzliwej niż
dotychczas DRODZE życzy zespół „Solidarności w PEELKA” .
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Podaj imię i nazwisko pierwszego polskiego maszynisty kolejowego, który prowadził jeden z dwóch pociągów na trasie Warszawa – Grodzisk w dniu uroczystego uruchomienia Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej, 14 czerwca 1845 r.
Nagrody rozlosujemy wśród
Za prawidłową odpowiedź
osób, które prawidłowe odpo- na zagadkę z numeru 163
wiedzi nadeślą do 21 sierpnia nagrody
wylosowały
Marta
br. Prosimy je przesyłać na kart- Murawska z Tczewa i Iwona
kach pocztowych pod adresem: Szyszka z Łochowa. Gratulujemy.
Sekcja Zawodowa Infrastruk- Wszystkim uczestnikom zabawy
tury Kolejowej NSZZ „Solidar- dziękujemy za wzięcie udziału
ność”, ul. Targowa 74, 03-734 w konkursie.
Warszawa lub pocztą elektroJednocześnie przepraszamy
niczną pod adresem: wpelka@ za nieco spóźnione wysyłki napoczta.onet.pl z dopiskiem „Za- gród z poprzednich numerów.
gadka”, podaniem adresu, pod Przypominamy, że wersje elekktóry wysłać nagrodę oraz wyra- troniczne biuletynu znajdują się
żeniem zgody na umieszczenie na stronie internetowej SZIK
w naszym biuletynie związkowym NSZZ „S”: http://www.plk.ksk.
– w przypadku wylosowania na- org.pl w zakładce „Biuletyn /
grody – swojego imienia, nazwiska Archiwalne wydania”.
Red.
oraz miejscowości zamieszkania.

Concordia Polska Grupa Generali
wprowadza ubezpieczenia
odnawialnych źródeł energii (OZE)

Concordia Polska Grupa Generali wprowadziła na rynek produkt, w ramach którego klient
może ubezpieczyć systemy fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i pompy ciepła od ich uszkodzenia lub utraty. Ubezpieczenie jest oferowane w formule all risks, a dodatkowo Concordia umożliwiła rozszerzenie ubezpieczenia na wypadek, gdyby poziom produkcji energii elektrycznej był
niższy niż zakładano.
– Wraz z rosnącą świadomością ekologiczną Polaków, rośnie
zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii. Widzimy ten trend i rozszerzamy portfolio produktów, które
mają pozytywny wpływ na środowisko.
Warto również podkreślić, że odnawialne źródła energii pozwalają na dużą
oszczędność pieniędzy – zauważa
Arkadiusz Wiśniewski, członek zarządu
w Concordia Polska Grupa Generali.
Ubezpieczeniem
„Concordia,
z myślą o odnawialnych źródłach
energii” objąć można instalacje
o mocy nawet do 150 kWp znajdujące
się na dachu budynku, budowli
lub zlokalizowane na gruncie. Wariant
all risks, czyli od wszystkich ryzyk zapewnia kompleksową ochronę przed
nieprzewidzianymi zdarzeniami losowymi, jak gwałtowne zjawiska pogodowe, czy szkody wyrządzone przez
zwierzęta. W przypadku wystąpienia
szkody
ubezpieczenie
,,Concordia” obejmuje również pokrycie
uzasadnionych i udokumentowanych
kosztów uprzątnięcia pozostałości,
jak na przykład koszty demontażu

i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonych przedmiotów, odkażenie w miejscu ubezpieczenia, a także koszty towarzyszących
robót budowlanych ponad sumę ubezpieczenia, do limitu odpowiedzialności
15 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Ochroną ubezpieczeniową objęta
jest również strata w produkcji energii elektrycznej, która nie została wyprodukowana przez ubezpieczoną
instalację fotowoltaiczną w wyniku
zdarzenia losowego, gdy na przykład
grad uszkodzi instalację fotowoltaiczną i część paneli zamontowanych
na dachu będzie wymagała wymiany.
Wówczas Concordia wypłaci odszkodowanie pozwalające na odtworzenie
instalacji i wymianę uszkodzonych
paneli. Świadczenie pozwoli również na zminimalizowanie straty powstałej w związku z koniecznością
poboru większej ilości energii z sieci
energetycznej. Concordia pokryje
również stratę w przypadku, gdy
z powodu gorszego nasłonecznienia,
czy awarii instalacji produkcja

rzeczywista energii elektrycznej
będzie stanowić mniej niż 75% produkcji zakładanej.
– W całej Grupie Generali chcemy wspierać rozwiązania, które mają
wpływ na ochronę środowiska, a także chcemy promować wsród Klientów odpowiedzialne postawy oraz
dostarczać im odpowiednie produkty.
Dlatego stworzyliśmy produkt, którego zakres ubezpieczenia uwzględnia
doświadczenia zarówno posiadaczy
instalacji odnawialnych źródeł energii,
jak też ich instalatorów – dodaje
Arkadiusz Wiśniewski, członek zarządu
w Concordia Polska Grupa Generali.
Produkt „Concordia, z myślą o odnawialnych źródłach energii” dedykowany
jest zarówno klientom indywidualnym,
rolnikom, jak również przedsiębiorcom.
Dlatego też ubezpieczenie instalacji
odnawialnych źródeł energii (OZE)
w nowym, atrakcyjnym zakresie
można wykupić samodzielnie lub przy
okazji zawierania innych rodzajów
ubezpieczeń w ramach produktów
„Concordia Mój Dom”, „Concordia Agro”
lub „Concordia Firma”.

Określenie „Ubezpieczenie w formule all risks” mówi o szerokim zakresie ochrony ubezpieczeniowej, w dosłownym tłumaczeniu –
od wszystkich ryzyk (za wyjątkiem tych, które wymienione są wprost w wyłączeniach).
Portfolio – teczka (także w sensie dosłownym lub np. segregator) z przykładowymi pracami artysty, a w szerszym znaczeniu prezentacja dokonań danej osoby lub firmy, np. plik zawierający próbki, przykłady i wizerunki wykonanych, kompletnych prac, mogących być
podstawą do oceny jej umiejętności, zdolności do pracy na danym stanowisku lub wykonania danego zadania. W tym przypadku określenie
„portfolio” oznacza pakiet produktów oferowanych w związku z nowoczesnymi technologiami służącymi poprawie ochrony środowiska.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Portfolio_(teczka)
Moc instalacji fotowoltaicznej to moc określona dla tzw. warunków STC (Standard Test Conditions). Moc instalacji PV podajemy
w Watt-pikach. W warunkach polskich można przyjąć, iż moc instalacji wyrażona w kWp to moc maksymalna instalacji.
https://www.ekolhouse.pl/fotowoltaika
WYDAWCA: Sekcja Zawodowa Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidarność”, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa; tel.: 22 473 26 82, www.plk.ksk.org.pl. Redaguje zespół:
Wiesław Pełka, Stanisław Kokot, Henryk Sikora, Marek Moczulski (koordynator projektu).
DRUK i SKŁADANIE: Agencja Reklamowo-Wydawnicza NAVIA s.c. Halina Cygnarowicz, Anna Tereszyńska, ul. Wojewódzka 24/3, 40-026 Katowice; tel.: 32 782 61 62,
www.navia.pl. Koordynator projektu: Anna Tereszyńska.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tytułów i w tekstach.
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Edukowanie przez filatelistykę
Okolicznościowa frankatura
O obchodzonej w bieżącym roku 175. rocznicy
uruchomienia pierwszego odcinka Drogi Żelaznej
Warszawsko-Wiedeńskiej przypomina prezentowana
koperta. Zdobi ją dodatkowo okolicznościowa frankatura przedstawiająca zbudowany w fabryce Cockerilla
w Belgii parowóz „Warszawa”. Całość jest efektem
współpracy Sekcji Łódzkiej Ogólnopolskiego
Klubu Zainteresowań PZF „Kolejnictwo”
i Ogólnopolskiego Klubu Zbieraczy Frankatur
Mechanicznych „Frankotyp” im. Tadeusza Hampla.
„Frankotyp” działa nieprzerwanie od 1969 r.
Zrzesza kolekcjonerów polskich i zagranicznych
frankatur mechanicznych. Raz w roku wydaje biuletyn
Nakład: 100 sztuk. Autor projektu: Krzysztof Błaszczyk
„Frankownica” i organizuje spotkanie swoich
członków. Klub ma własną maszynę frankującą. „Postalia”, na której stosowane są nakładki okolicznościowe,
jest zarejestrowana w UP Łódź 58.

Upamiętniona rocznica
Kartka pocztowa z nadrukowanym znakiem opłaty
pocztowej upamiętniająca 80. rocznicę pierwszego
transportu Polaków do KL Auschwitz została wprowadzona do obiegu 14 czerwca 2020 r. Wartość nominalna znaku
opłaty pocztowej z oznaczeniem literowym A odpowiada
wartości nominalnej za ekonomiczną przesyłkę listową nie
rejestrowaną, w tym kartkę pocztową, w obrocie krajowym,
w formacie S o masie do 500 g.
W ilustracyjnej części kartki nazwa emisji:
80. ROCZNICA PIERWSZEGO TRANSPORTU
POLAKÓW DO KL AUSCHWITZ oraz zdjęcie torów kolejowych, które symbolizują drogę transportu więźniów
do obozu. W dolnej części kartki napis: 14 czerwca 1940 r.
Nakład: 8000 sztuk. Autor projektu: Roch Stefaniak
z Tarnowa wyruszył pierwszy transport polskich
więźniów politycznych do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz.
Kartki o wymiarach 148 x 105 mm wydrukowano jednostronnie, techniką offsetową.

Wielomilionowe bezpieczeństwo
Od 30 maja 2020 r. we wszystkich placówkach Poczty
Polskiej można nabyć nowy znaczek o nominale 30 gr:
Bezpieczny Przejazd – „Szlaban na ryzyko!”. Emisją pięciu
milionów znaczków, okolicznościowym datownikiem
i kopertami FDC (pierwszego dnia obiegu) operator
pocztowy wspiera przesłanie kampanii społecznej
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na rzecz ograniczania
wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych.
Kampania jest prowadzona już 15 lat.
– Misją Poczty Polskiej jest nie tylko łączyć ludzi przez dostarczanie przesyłek, ale także edukować przez filatelistykę,
szczególnie w kwestiach ważnych społecznie. W 15-lecie
Kampanii
Bezpieczny Przejazd – „Szlaban na ryzyko!” wyNakład: 5 000 000 sztuk. Autor projektu: Jan Konarzewski
dajemy znaczek w wielomilionowym nakładzie, co sprawi,
że z tak ważnym przekazem dotrzemy do każdego zakamarka Polski – mówi Andrzej Bodziony, wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej,
która rok temu wydała kartkę z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej propagującą tę inicjatywę.
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