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O bocznicy kolejowej w Sokołach 
pisaliśmy w marcowym numerze „So-
lidarności w PEELKA” w 2013 r. Wraca-
my do tematu, bo po 20 latach starań 
udało się przywrócić ten odcinek do 
ruchu. Uroczystość otwarcia odbyła 
się 5 października 2020 r. Czytaj na 
stronie 4.

Jak każdego roku przypomina-
my daty niektórych ważnych rocznic i 
wydarzeń czekających nas w najbliż-
szych dwunastu miesiącach. Mamy 
świadomość, że sposób ich świę-
towania zweryfikuje aktualna sytu-
acja epidemiologiczna. Ale pamię-
tać trzeba, a z nadziei na powrót do 
normalności rezygnować nie można.  
Nasze przypomnienie na stronie 7. 

Przełom lat to dobry czas na po-
rządki i remanenty. W redakcyjnej 
tece zrobiliśmy takie z materiałami 
dotyczącymi 175-lecia „wiedenki”. 
Efekt naszych prac na stronie 6. 
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w lubliNiE
Doroczne spotkanie opłatkowe 

organizowane przez Duszpasterstwo 
Kolejarzy i Katolickie Stowarzyszenie 
Kolejarzy Polskich ze względu na pan-
demię ograniczono do sprawowania 
mszy św. Koncelebrze, w której byli 
krajowy duszpasterz kolejarzy, ks. Eu-
geniusz Zarębiński i duszpasterz ko-
lejarzy diecezji łomżyńskiej, ks ppłk 
Jan Mrowca przewodniczył biskup 
pomocniczy archidiecezji lubelskiej, 
Adam Bab.

W swojej homilii odniósł się do 
słów rodzina kolejarska i służba. Pod-
kreślił, że pojęcie rodzina kolejarka 
to nie tylko społeczność zawodowa, 
ale – jeśli odnosi się do niej słowo 
rodzina – niesie pewne więzy, bezin-
teresowność, oddanie i otwarcie na 
drugiego człowieka. To coś więcej 
niż tylko relacje logistyczne, organi-
zatorskie, czy służbowe, ale także 
właściwe więzy, które budują ludzi, 
a praca to nie mały obszar ludzkiego 
życiorysu, ludzkiego zaangażowania. 
Życie rodziny kolejarskiej określane 
jest jeszcze słowem służba, które co-
raz rzadziej jest odnoszone do grup 
zawodowych, ale nadal funkcjonuje. – 
Kolejarz – kontynuował biskup – nie 

Fot. Sławomir Szustak

mówi: „idę do pracy”, ale „mam służ-
bę, idę na służbę”. W tym słowie też 
jest zawarta bezinteresowność, dar z 
siebie, czynienie dobra innym, bycie 
samemu lepszym dla innych, z innymi. 
Niech więc na tę świętość kolejarską 
zawartą w słowach: służba, rodzina 
spocznie Boże błogosławieństwo. 
Niech obejmuje też was, wszak jeste-
ście w relacjach rodzinnych. Niech to 
wszystko będzie waszą historią, która 
was uświęca i zbliża do Boga.

Wokół ołtarza stanęły poczty 
sztandarowe Katolickiego Stowarzy-
szenia Kolejarzy Polskich koło Ostro-
łęka, NSZZ „Solidarność” LHS, NSZZ 
„Solidarność” Emerytów i Rencistów 
Węzła Lublin, Zakładu Wschodniego 
PKP CARGO.

Red. 

Zachód 
(Wołomin, 24 listopada 2020).

Szymankowo (1 września 2020).

Jasna Góra (8 listopada 2020).
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Z praC rady NadZorCZEj
PKP POLSKiE LiNiE KOLEJOWE S.A.

1 5  g r u d n i a  2 0 2 0

Ostatnie w 2020 r. posiedzenie Rady Nadzorczej 
odbyło się jako wideokonferencja w uzgodnionym 
wcześniej terminie. Jak zawsze w tym okresie, przed 
spotkaniem Rady Nadzorczej odbyło się posiedze-
nie Komitetu Audytu, który w tym czasie musi podjąć 
decyzje ważne dla prawidłowej działalności Spółki, 
a następnie przedstawić je Radzie Nadzorczej. Oto 
niektóre z tematów podejmowanych na posiedzeniu 
Rady Nadzorczej. 

Komitet audytu rady Nadzorczej plK Rada Nad-
zorcza zapoznała się z informacją dotyczącą bada-
nia PLK i spółek zależnych od PLK oraz zatwierdziła 
harmonogram pracy Komitetu Audytu w 2021 r. Wy-
słuchała informacji nt. przeprowadzonych audytów: 
postępowania z podkładami kolejowymi, procesu kon-
struowania rozkładów jazdy, zarządzania licencjami 
iT, procesu przygotowania i realizacji inwestycji, au-
dytu wewnętrznego oraz procesu info ws. zarządzania 
ryzykiem.

Strategiczna analiza projektów (Sap) Rada Nad-
zorcza rozpatrzyła informację Zarządu ws. kolejnego 
raportu SAP (stan na 30.09.2020) wraz z uaktualnio-
ną tabelą, przedłożoną na posiedzeniu kwietniowym. 
Rada Nadzorcza po raz kolejny zwróciła uwagę na 
brak jednolitych kryteriów analizy ryzyka na projek-
tach współfinansowanych ze środków Unii Euro-
pejskiej, przedstawianych przez Centrum Unijnych 
Projektów Transportowych (CUPT) i przez PLK, co do-
prowadza do nieporozumień i zarzutów o podawanie 
nieprawdziwych danych. Aby tego uniknąć, niezbędne 
jest ujednolicenie kryteriów.

Monitoring inwestycji kolejowych Zarząd przed-
stawił informację o rodzajach monitoringu. Spółka 
prowadzi go wykorzystując następujące narzędzia: 
loty inspekcyjne śmigłowcem — pozyskiwany materiał 
filmowy, punkty kamerowe – zapewniają stały podgląd 
on-line, własne drony – pozyskiwany materiał zdjęcio-
wy i filmowy, smartfony, bezzałogowe statki powietrz-
ne – ta usługa umożliwia cykliczne wykonywanie 
dokumentacji fotograficznej obrazującej postęp foto-
grametryczny (ortofotomapa i raport z postępu prac). 
Monitoring terenowy inwestycji jest realizowany przez 
Biuro Monitorowania Projektów inwestycyjnych, które 
przygotowuje sprawozdania z wizyt monitorujących. 

Ceny dostaw podkładów i podrozjazdnic drewnia-
nych Na posiedzeniu  rozpatrzono informację Zarzą-
du ws. dyspozycji Rady Nadzorczej dotyczącej analizy 
porównawczej cen dostaw porównywalnych parame-
trycznie podkładów i podrozjazdnic drewnianych na 
bliskim Polsce terytorialnie rynku europejskim. Służby 
Spółki zwróciły się w tej sprawie do zarządców infra-
struktury w Unii Europejskiej, jak też w niektórych in-
nych krajach europejskich. Ze względu na krótki czas 
PLK nie otrzymały jeszcze informacji zwrotnej. Biuro 
Dróg Kolejowych rozeznało ceny podkładów i podroz-
jezdnic drewnianych na aukcjach internetowych i taka 
informacja została przedstawiona na posiedzeniu.

Zorganizowana Część przedsiębiorstwa (ZCp) 
Rada Nadzorcza zajęła się kwestią przeniesienia wła-
sności składników infrastruktury kolejowej oraz grun-
tów pod liniami kolejowymi na PLK w formie ZCP we-
dług stanu na 2 grudnia 2020 r. Dla przypomnienia: 
założenia oraz powody realizacji projektu Pilotaż ZCP 
wynikające z Porozumienia nr 1 zawartego 7 lutego 
2020 r., w którym Zarząd uważa, iż rozstrzygnął kwe-
stie wariantów wniesienia majątku aportem (na dział-
kach o uregulowanym stanie prawnym i niewymagają-
cych podziałów), a PKP S.A. twierdzi, że kwestia nie 
jest przesądzona i można byłoby rozszerzyć aport na 
środki trwałe składające się na linie kolejowe wraz 
z wszelkimi nakładami (stanowiącymi elementy in-
frastruktury kolejowej), znajdującymi się zarówno na 
gruntach o stanie prawnym uregulowanym na rzecz 
PKP S.A. (w tym na działkach niepodzielonych), jak 
i na gruntach o stanie prawnym nieuregulowanym na 
rzecz PKP S.A. W tej sprawie poproszono o opinię Pro-
kuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej. PLK 
prowadzą cykliczne aktualizowanie danych dotyczą-
cych wartości i umorzeń środków trwałych z SAP do 
systemu JOGi. Porządkowane są dane w kartotekach 
SAP dotyczących gruntów (ujednolicenie jednostek 
powierzchni). Zweryfikowano działki gruntów pod 
względem statusu własności z przeszeregowaniem do 
prawidłowej grupy środków trwałych.

współpraca plK z CpK Od 8 października do 3 
grudnia 2020 r. spółki te prowadziły rozmowy i wy-
mieniały korespondencję, m.in. na temat niezbędnych 
działań na kierunkach: Katowice – Jastrzębie Zdrój – 
granica państwa – Ostrawa, Łódź – Wrocław, Trójmia-
sto – Szczecin Dąbie przez Koszalin, Stargard, Koło-
brzeg, Goleniów oraz w ciągu szprychy nr 6.

Być może niektórych czytelników męczą częste 
powroty do tematu CPK, ale uważam, iż nie ma od-
powiedniej współpracy między PKP a CPK. Nie wiem, 
która strona zawiniła, staram się jednak poprawić ten 
stan ze strony PLK, bo tu pracuję. A sprawa może mieć 
duże konsekwencje dla Polski. Zgodnie z „Koncepcją 
przygotowania i realizacji inwestycji Port Solidarność 
— Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospoli-
tej Polskiej”, stanowiącej Załącznik do uchwały nr 
173/2017 Rady Ministrów z 7 listopada 2017 r., PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. będzie odpowiadać za: 
dostosowanie parametrów technicznych istniejących 
linii kolejowych, stanowiących element szprych CPK, 
do standardów oczekiwanych przez CPK oraz budowę 
niewielkich odcinków nowych linii. Według najnow-
szej wersji układu sieci w komponencie kolejowym 
CPK jej długość łączna (linie PLK oraz linie budowane 
przez CPK) wyniesie około 6400 km, z czego długość 
nowych linii przewidzianych do realizacji przez CPK 
to ok. 1800 km, a linii zarządzanych przez PLK – ok. 
4600 km.

Dla przypomnienia najważniejsze elementy inwesty-
cji kolejowych Programu CPK w podziale na szprychy: 

dokończenie na stronie 8



3SOLIDARNOŚĆ w PEELKA 01 (169) / 2021

Z praC SEKCji ZawodowEj
iNFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ NSZZ „SOLiDARNOŚĆ”

w 17 zakładów linii kolejowych, 
a stwierdzenie „liczba zakładów 
nie musi ulegać zmianie” tylko po-
twierdza nasze obawy i przypusz-
czenia.

Odnośnie tez głoszonych przez 
prezesa Merchel – o ile dobrze 
pamiętam, 15 grudnia 2019 r. Rada 
SZIK NSZZ „S” usłyszała deklara-
cję prezesa: „moim osobistym zda-
niem optymalna ilość zakładów li-
nii kolejowych na sieci PLK winny 
wynosić 16-17”. (…). 

Uznany został nasz argument, 
że nie było konsultacji z 18 za-
kładami linii kolejowych (a tylko 
z Gdynią, Olsztynem, Poznaniem, 
Warszawą i Wrocławiem).

Potwierdzono likwidację przez 
prezesa Merchel zespołu modelu 
ruchu. Trudno poważnie traktować 
tłumaczenie, że model ruchu po-
wołuje CUPT (...).

„Wytyczne...” – jak wynika z pi-
sma – nie przesądzają o żadnych 
zmianach granic zakładów, ale 
również ich nie wykluczają, sta-
wiając nasze kwestionowanie 
przywołanej wyżej Uchwały nr 
621/20 jako całkowicie zasadne. 
Wytyczne i ich „otoczenie” budzą 
uznaniowość i brak obiektywnych 
przesłanek co do wiarygodności 
umiejscowienia LCS-ów, bo prze-
cież nie wskazują one wprost 
większej albo mniejszej ich liczby 
na obszarze zarządzanym przez 
PLK.

Sprawa braku współpracy 
z CPK została przez nas zasygna-
lizowana (wiedza z innych źródeł), 
a jej efekty przyniosą w niedale-
kiej przyszłości widoczne konse-
kwencje.  

SZIK NSZZ „S” podziela po-
gląd prezesa Merchel, że „przyję-
cie Uchwały nr 621/20 jest bardzo 
istotne dla właściwego progra-
mowania planów inwestycyjnych 
Spółki (…)”, natomiast wnosi po-
ważne zastrzeżenia co do wiary-
godności drugiej części wypowie-
dzi „oraz nie wywołuje żadnych 
działań w zakresie likwidacji, 
bądź zmiany granic zakładów linii 
kolejowych, czy też ograniczenia 
bądź zmian zatrudnienia w pionie 

14 grudnia 2020 W piśmie SZiK-
38/20 do prezesa Zarządu PLK, i. 
Merchel czytamy: 

SZIK NSZZ „S” jak zawsze 
bardzo wnikliwie przeanalizo-
wała pismo IPR5-0703-145.2/20 
z 19 listopada 2020 r. w temacie 
,,Umiejscowienia oraz określenia 
obszarów Lokalnych Centrów Ste-
rowania Ruchem Kolejowym (LCS), 
a w następstwie zmian granic za-
kładów linii kolejowych”. Z same-
go założenia jest ono interpretacją 
Uchwały nr 621/20 Zarządu PLK, 
która przyjęła dokument „Wytycz-
ne wraz z kryteriami i koncepcją 
rozmieszczenia obszarów Zdal-
nego Prowadzenia Ruchu (umiej-
scowienia LCS-ów) na sieci zarzą-
dzanej przez PLK”, interpretacją 
stworzoną do doraźnych potrzeb, 
aby uspokoić nastroje w Spółce, 
związki zawodowe (w tym NSZZ 
„Solidarność”), a także właściciela.

W piśmie znalazły się zapi-
sy, iż: „Wytyczne są dokumentem 
kierunkowym, którego celem nie 
jest nagła zmiana polityki Spółki”, 
a w innym miejscu ,,nie narzuca ob-
ligatoryjnie rozwiązań finalnych”. 
Są to wyrażenia bardzo kompromi-
sowe, ale Uchwała nr 621/20 mówi 
wyraźnie w § 1, że „Wprowadza do 
stosowania Wytyczne wraz z kry-
teriami …”, a w § 2 „Zobowiązuje 
komórki i jednostki organizacyjne 
Spółki do uwzględnienia w bieżą-
cej działalności Wytycznych, o któ-
rych mowa w § 1”.

Z tego możemy wyciągnąć tyl-
ko jeden wniosek, że cele Pana 
Prezesa się nie zmieniły, a tzw. 
odpowiedź (interpretacja „Wytycz-
nych...”) jest tylko grą mającą od-
wrócić naszą uwagę od działań 
prowadzących do być może nieod-
wracalnych zmian strukturalnych 
u zarządcy państwowej infrastruk-
tury kolejowej.

SZIK NSZZ „S” traktuje poważ-
nie pisma Zarządu, dlatego z do-
kumentu przywołanego na wstępie 
wyciągnęła następujące wnioski:

SZIK NSZZ „S” uważa nadal, iż 
prezes Merchel „dąży do zmniej-
szenia liczby zakładów linii kolejo-
wych” i że „Wytyczne wpisują się” 

eksploatacyjnym Spółki”. Niestety 
w cytowanej wypowiedzi brakuje 
choćby zasygnalizowania skutków 
nowej lokalizacji LCS-ów, co – na-
szym zdaniem – jest absolutnie 
naganne. 

Analizowana odpowiedz Spół-
ki w żaden sposób nie rozwiewa 
naszych wątpliwości i nie łagodzi 
oburzenia pracowników, szczegól-
nie zakładów, które nie zmiesz-
czą się we wskazanej liczbie „17”. 
„Solidarność”, patrząc z troską na 
funkcjonowanie Spółki w perspek-
tywie zdecydowanie dłuższej niż 
jeden rok, nie zgadza się na wdro-
żenie zapisów wskazujących nowe 
umiejscowienie oraz określenie 
obszarów LCS, a w ich następ-
stwie zmian granic zakładów linii 
kolejowych. Jednocześnie związek 
podtrzymuje swoje dotychczasowe 
żądania. 

16 grudnia 2020 W piśmie 
SZiK-39/20 do prezesa Zarządu 
PLK, i. Merchel przewodniczący 
SZiK NSZZ „Solidarność”, W. Pełka 
napisał: 

SZIK NSZZ „Solidarność” w spo-
sób ciągły monitoruje stan prze-
strzegania przepisów prawa pracy 
w jednostkach organizacyjnych 
podległych Centrali PLK. Szcze-
gólnie ważne jest to w okresie 
trwającej pandemii i obostrzeń wy-
nikających z przeciwdziałania i za-
pobiegania rozpowszechnianiu się 
COVID-19.

W związku z tym zwracamy 
uwagę na nieprawidłowości wystę-
pujące w Centrum Realizacji Inwe-
stycji (Region Południowy). Nasz 
Związek wielokrotnie wskazywał 
pracodawcy możliwość stosowa-
nia pracy zdalnej na stanowiskach, 
gdzie jest to możliwe i znajduje 
merytoryczne uzasadnienie. Ten 
rodzaj pracy „Solidarność” traktuje 
jako formę ochrony pracowników 
przed zarażeniem COVID-19. Taki 
pogląd podzielał również Zarząd 
PLK, podejmując decyzje o jego 
wprowadzeniu. Jednocześnie zda-
jemy sobie sprawę z utrudnień, 
które wynikają z pracy zdalnej, co 
często wymusza na pracodawcy 
inny niż dotychczas sposób jej or-

dokończenie na stronie 9
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rów instytucji, radnych i sołtysów  
z naszej gminy. W swoich wystą-
pieniach docenili nasze wielolet-
nie działania. Z bocznicy korzysta-
ją przedsiębiorcy z całego region, 
gdyż – jak wiemy – do 2023 r. będą 
zamkniete bocznice w Łapach, 
Szepietowie i Czyżewie. To roz-
wiązało problemy wielu podlaskich 
przedsiębiorców, a także kolei. 

ale mówiono też o porażce. 
a.r . : Porażka dlatego, że wal-

ka o reaktywację trwała 20 lat! Na 
tę okoliczność opracowano 360 
dokumentów, odbyto 160 spo-
tkań na wszystkich szczeblach, 
przejechano tysiące kilometrów. 
W tym czasie poświęcono łącz-
nie około 1,5 roku na dokumen-
towanie, szukanie możliwości 
spotkań z decydentami, przeko-
nywanie rządzących... A ten czas 
można było poświęcić na budo-
wanie biznesu, pracę na rzecz 
samorządu, a co najcenniejsze – 
rodzinie. Warto dodać, że odbu-
dowa 250 m toru w 2020 r. kosz-
towała ok. 900 tys., a w 2009 r. 
sprzedano ten odcinek za ok. 16 
tys. zł. Nie możemy też zapomnieć 
o nakładach poniesionych przez 
nas w 2007 r. Przez dwa miesiące 
pracownicy urzędu gminy i firmy 
Trans-Rol oczyszczali linię Łapy 
– Sokoły, a w 2020 r. ponad trzy 
tygodnie poświęcili na porządko-
wanie bocznicy. 

Czy były chwile zwątpienia?
A.R.: Niejedna. Na spotkaniu  

w PLK w Białymstoku 26 lute-
go 2019 r., w obecności ministra 
rolnictwa, Krzysztofa Jurgiela za-
pewniano nas, że reaktywacja na-
stąpi w ciągu trzech miesięcy. Nie 

OTWarCiE BOCZniCY W SOKOŁaCH

SuKCES 
CZy 

porażKa?

o bocznicy kolejowej w Soko-
łach, jej bycie i niebycie, andrzej 
remisiewicz – właściciel firmy 
„Trans-rol” – opowiedział nam  
w Sejmie podczas jednego z wie-
lu spotkań, na jakich w 2013 r. 
dyskutowano o przyszłości tzw. 
nierentownych linii kolejowych. 
Mówił też o sukcesie prowadzo-
nej wspólnie z żoną firmy rodzin-
nej. Zapytany o receptę na sukces 
odpowiedział krótko: „działać, nie 
czekać...”, ale dodał zaraz: „droga 
do tego bywa kręta, śliska i pod 
górkę”. Tak właśnie było z boczni-
cą, o której pisaliśmy w marcowym 
numerze „Solidarności w pEEl-
Ka” w 2013 r. wracamy do tematu.  
wracamy, bo 5 października 2020 
r., po 20 latach niebytu, odbyło się 
uroczyste otwarcie punktu przeła-
dunkowego w Sokołach. Z wójtem 
Gminy Sokoły, józefem Zajkow-
skim i andrzejem remisiewiczem, 
którzy odegrali ważną role w przy-
wróceniu bocznicy do życia rozma-
wia redaktor naczelny kwartalni-
ka informacyjnego Gminy Sokoły 
„Sokolim okiem”, agnieszka Ku-
rzyna-Zarzecka.

Czy otwarcie bocznicy było 
sukcesem?

j.Z.: Tak, gdyż po 20 latach sta-
rań udało nam się reaktywować 
bocznicę w Sokołach. Nasze dzia-
łania i poświęcony czas nie poszły 
na marne.

a.r.: W niespełna trzy miesiące 
na bocznicy w Sokołach przełado-
wano ponad 20 tys. ton towarów, 
głównie nawozów, kruszyw drogo-
wych i wegla. Towary dostarczone 
drogą kolejową stały się konku-
rencyjne cenowo w stosunku do 
innych regionów naszego woje-
wództwa. Skorzystali na tym ich 
końcowi odbiorcy – podlascy rolni-
cy i mieszkańcy. Dodać należy, iż 
wpłynęło to także na zwiększenie 
bezpieczeństwa na polskich dro-
gach. Do przetransportowania 20 
tys. ton towaru potrzeba było by 
ok. 1000 tirów.

j.Z.: Dodajmy, że nie było to 
otwarcie fikcyjne. W wydarzeniu 
wzięli udział ministrowie i posło-
wie, włodarze miast, gmin i po-
wiatów województwa podlaskiego,  
a także przedstawiciele spółek 
Grupy PKP i Grupy Azoty. Nie za-
brakło przedsiębiorców, dyrekto-

dowierzaliśmy tym deklaracjom. 
Dlatego poprosiliśmy o spotka-
nie z władzami PLK. W Warsza-
wie, również w obecności ministra 
rolnictwa obiecano, że reaktywa-
cja nastąpi w ciągu trzech… ty-
godni.  Mimo to w ciągu kilku 
tygodni i miesięcy nic się nie wy-
darzyło. Trudno było nie wątpić. 
Nie dopuszczaliśmy jednak my-
śli, że może się nie udać, bo by-
liśmy świadomi, jak ta inwestycja 
i otwarcie bocznicy są potrzeb-
ne. Tym bardziej, że w niedługim 
czasie miano zamknąć najbliższe 
stacje przeładunkowe. Gdyby nie 
Sokoły musielibyśmy odbierać to-
wary w Łomży lub Bielsku Podla-
skim (ok. 70 km).

Czy istnieje ryzyko, że po 
2023 r. bocznica przestanie funk-
cjonować?

a.r. : My, jako przedsiębior-
cy, będziemy z niej korzystać na 
pewno, tak jak robimy to od 15 lat. 
Nie ma takiego zagrożenia. Oczy-
wiście musimy brać pod uwagę 
aspekt nowoczesnej infrastruktu-
ry, która zostanie zbudowana na 
pobliskich stacjach. To z pewno-
ścią rozładuje napięcie, które jest 
obecnie na punkcie przeładun-
kowym w Sokołach. Bo obecnie 
zdarza się tak, że nadawany jest 
pociąg za pociągiem, który dzień, 
dwa czeka w Łapach na podsta-
wienie do Sokół. Najważniejszym 
aspektem tego biznesu jest eko-
nomia. Musi na nią zwrócić uwagę 
polski rząd i spółki jemu podległe, 
by transport kolejowy miał równe 
szanse konkurencji z kołowym.  

Może chcecie panowie coś do-
dać?

j.Z . : Chciałbym jeszcze raz ser-
decznie podziękować wszystkim 
za obecność na otwarciu boczni-
cy. Jest we mnie ogromna radość, 
zadowolenie, że uruchomiono 
obiekt, który służy bardzo efek-
tywnie naszej gospodarce, ogra-
nicza zniszczenia i podnosi bez-
pieczeństwo na polskich drogach. 
Wpływa też na konkurencyjność 
cen towarów w naszej gminie,  
z czego skorzystają rolnicy.

a.r . : Chciałbym mocno pod-
kreślić, że jest to wydarzenie in-
cydentalne w skali całego kraju, 
że wójt gminy zaangażował się 
w 20-letnią walkę o odtworzenie 
bocznicy. To przykład i wzór do 
naśladowania dla innych samorzą-
dów.
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MEaNdry 
fuNduSZu

We wrześniu 2019 r. zakończyła 
się umowa o zarządzanie Funduszem 
Własności Pracowniczej PKP SFiO 
przez dotychczasowy podmiot – NN 
investment Partners TFi S.A. Koniecz-
ny był wybór nowego podmiotu. Z po-
wodu wadliwości nowelizacji ustawy 
o funduszach inwestycyjnych uchwa-
lonej w 2016 r. powstał jednak pro-
blem. Przepis art. 113a ust. 1 tej usta-
wy stanowi, że w specjalistycznym 
funduszu inwestycyjnym otwartym 
Zgromadzenie Uczestników zwołuje 
się listami poleconymi w celu wyraże-
nia zgody na: przejęcie zarządzania 
funduszem przez inne towarzystwo 
funduszy inwestycyjnych. Wymagane 
kworum to 50% liczby uczestników. 
W naszym Funduszu było ich wów-
czas 200 000, więc nierealne było 
zwołanie i odbycie takiego zgroma-
dzenia. W tej sprawie pismem z 31 
maja 2019 r. zwróciłem się z interwen-
cją do premiera Rządu RP, Mateusza 
Morawieckiego. Błąd naprawiono do-
piero uchwaleniem ustawy z 31 lipca 
2019 r. „o zmianie niektórych ustaw 
w celu ograniczenia obciążeń regu-
lacyjnych oraz nowelizacji ustawy 
z 8 września 2000 r. o komercjalizacji 
i restrukturyzacji PKP”, cedując prawo 
wyrażania zgody na przejęcia zarzą-
dzania na Radę inwestorów. 

W marcu 2020 r. rozstrzygnię-
to przetarg na przejęcie zarządza-
nia. PKP S.A. wybrała PKO TFi S.A. 
Na posiedzeniu Rady inwestorów 3 
czerwca 2020 r. poddano pod gło-
sowanie uchwałę o wyrażeniu zgo-
dy na to przejęcie. Rada inwestorów 
przed podjęciem tej decyzji nie prze-
prowadziła stosownej analizy PKO 
TFi S.A. Nalegałem na pozostałych 
członków tego organu, aby najpierw 
ją przeprowadzono i nie głosowano 

,,w ciemno”. Wcześniej przedstawi-
łem Radzie ranking stóp zwrotu (za 
okres 01.01.2020-29.05.2020) 26 
funduszy o polityce inwestycyjnej 
podobnej do naszego.  Fundusz za-
rządzany przez PKO TFi S.A. lokował 
się w nim na 24 miejscu, nasz – na 
8. Fundusz własny i zarządzany przez 
NN investment Partners TFi S.A. – na 
13, a fundusz PZU – na 25. Oczywi-
ście, to nie przesądzało o przyszłych 
wynikach, ale obawy wtedy powinny 
być. Uchwała została poddana pod 
głosowanie. Wstrzymałem się od gło-
sowania. Pozostali członkowie Rady 
inwestorów wyrazili zgodę na zmia-
nę zarządzającego. Na posiedzeniu 
obecni byli: przedstawiciele PKP S.A. 
iwona Leszczyńska (przewodnicząca 
Ri), Przemysław Babczyński i Barbara 
Wach, przedstawiciel NSZZ „Solidar-
ność” Edward Kłos i przedstawiciel 
Federacji ZZK Jan Piechel. Do przeję-
cia zarządzania wymagana jest także 
zgoda Komisji Nadzoru Finansowego. 
Póki co, z nieznanych mi powodów, 
wydanie tej zgody jest już mocno 
opóźnione. 

Przejęcie zarządzania Funduszem 
nie wymaga od uczestników podjęcia 
jakiegoś formalnego działania. Na-
tomiast TFi przejmujące zarządzanie 
funduszem inwestycyjnym – nie tylko 
w przypadku FWP PKP SFiO – jest obo-
wiązane wysłać uczestnikom zawiado-
mienia o takim przejęciu. Stanowi o tym 
art. 238a ust. 7 ustawy z 27 maja 2004 
r. o funduszach inwestycyjnych i za-
rządzaniu alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi, który brzmi: „Towarzy-
stwo przejmujące zarządzanie fundu-
szem inwestycyjnym jest obowiązane 
przekazać uczestnikom tego funduszu 
na papierze lub innym trwałym nośni-
ku informacji, przynajmniej na 45 dni 
przed planowaną datą przejęcia zarzą-
dzania funduszem inwestycyjnym, na-
stępujące informacje: 

1) oświadczenie, że towarzystwo 
uzyskało zezwolenie Komisji, o któ-
rym mowa w ust. 2, a w przypadku 

funduszu inwestycyjnego zamknięte-
go, o którym mowa w art. 15 ust. 1a – 
oświadczenie, że zezwolenie Komisji, 
o którym mowa w ust. 2, nie jest wy-
magane; 

2) datę ogłoszenia zmiany statu-
tu funduszu inwestycyjnego, o której 
mowa w ust. 2; 

3) informację o treści uprawnień 
określonych w ust. 6 i 6a”.

Przepis ten ma fundamentalne 
znaczenie dla uczestników naszego 
Funduszu (i ich spadkobierców), któ-
rzy już od dawna nie pracują na PKP, 
bo w ten sposób mogą oni powziąć 
wiedzę o posiadanym przez nich pra-
wie do określonej liczby jednostek 
uczestnictwa w tym Funduszu. Brak 
tej wiedzy (nie z ich winy) wygene-
rował bardzo poważną nieprawidło-
wość w Funduszu. Dopatrzyłem się 
tego w trakcie prowadzenia czynności 
kontrolnych w 2016 r. Podjąłem wów-
czas stanowcze działania zgłaszając 
na posiedzenia Rady inwestorów sto-
sowne projekty uchwał zobowiązu-
jące zarządzającego funduszem do 
podjęcia działań naprawczych. Głosa-
mi pozostałych członków Rady inwe-
storów uchwały te zostały odrzucone. 
O sprawie poinformowałem przewod-
niczącego Komisji Nadzoru Finanso-
wego, władze Krajowej Sekcji Kole-
jarzy NSZZ „Solidarność” oraz inne 
osoby stojące na czele właściwych 
organów władzy w państwie.

Uczestnicy FWP PKP SFiO, którzy 
jeszcze nie sprzedali swoich jedno-
stek uczestnictwa powinni zawiado-
mić Fundusz o zmianie adresu za-
mieszkania, jeżeli mieszkają teraz pod 
innym adresem niż ten, który podali 
przystępując do  Funduszu w 2002 
r. Można to zgłosić w najbliższym 
Oddziału Banku Pekao S.A. lub wy-
słać listem poleconym na adres: NN 
investment Partners TFi S.A., Fundusz 
Własności Pracowniczej PKP SFiO, ul. 
Topiel 12, 00-342 Warszawa.

W momencie rozpoczęcia pande-
mii Covid-19 nasz Fundusz – podobnie 
jak pozostałe fundusze inwestycyjne 
– zanotował spadek ceny jednostki 
uczestnictwa, z 420,33 zł (20.02.2020) 
do 388,30 zł (12.03.2020). Było to wy-
nikiem spadku cen akcji na giełdach 
papierów wartościowych w całym 
świecie. Szybko, bo już w ciągu tygo-
dnia Fundusz zaczął odrabiać stratę – 
widać to na wykresie. Cena jednostki 
uczestnictwa 7 stycznia 2021 r. wynio-
sła 456,96 zł. 

Edward Kłos
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?
O jakiej, przypadającej w mi-

jającym roku, ważnej dla naszych 
kolei rocznicy zapomniał autor pre-
zentowanych zdjęć? – pytaliśmy 
w zagadce z poprzedniego nume-
ru. Dodajmy jeszcze, że zapomniał 
świadomie, gdyż 175. rocznica uru-
chomienia Drogi Żelaznej Warszaw-
sko-Wiedeńskiej praktycznie nie 
zaistniała w przestrzeni publicznej. 
Z przekazem o tej rocznicy kolej nie 
trafiła do szerszego odbiorcy, a – co 
było widać na prezentowanych zdję-
ciach – każda rocznica jest dobra, 
by przypomnieć o swojej firmie, by 
zwrócić na nią uwagę. 

Cieszą nas wszystkie nadesła-
ne odpowiedzi. Spośród prawidło-
wych nagrody wylosowali patrycja 
olesińska z Sosnowca i józef rudź 
z Kuźnicy Białostockiej. Gratuluje-
my. Czas na kolejne zadanie.

rozwiń skrót CpK.
Nagrody rozlosujemy wśród 

osób, które prawidłowe odpowiedzi 
nadeślą do 16 lutego 2021 r. Można 
je przesyłać na kartkach poczto-
wych pod adresem: Sekcja Zawo-
dowa infrastruktury Kolejowej NSZZ 
„Solidarność”, ul. Targowa 74, 03-
734 Warszawa lub pocztą elektro-
niczną pod adresem: wpelka@pocz-
ta.onet.pl z dopiskiem „Zagadka”, 
podaniem adresu, pod który wysłać 
nagrodę oraz wyrażeniem zgody na 
umieszczenie w naszym biuletynie 
związkowym – w przypadku wylo-
sowania nagrody – swojego imie-
nia, nazwiska oraz miejscowości za-
mieszkania.

Red.

ZaGadKa
w ubiegłym roku w siedmiu 

pierwszych numerach naszego biu-
letynu informowaliśmy czytelników 
o wydarzeniach i różnych formach 
upamiętnienia ważnej dla polskiej 
kolei rocznicy uruchomienia pierw-
szego odcinka „wiedenki”.  Z war-
szawy do Grodziska pociągi „otwar-
ciowe” ruszyły 14 czerwca 1845 r. 
Nie o wszystkich uroczystościach 
i przedsięwzięciach mieliśmy czas 
i miejsce napisać. Staramy się to 
nadrobić w tym numerze, czyniąc 

Skromniejsze niż planowano 
czerwcowe obchody w Warszawie 
i odwołane październikowe uroczy-
stości w Skierniewicach – to efekt 
pandemii, która uniemożliwiła godne 
upamiętnienie 175. urodzin DŻWW. 
W tej trudnej sytuacji najtrwalszymi 
pamiątkami rocznicy zdają się być 
walory filatelistyczne. Jednym z nich 
jest prezentowana koperta z okolicz-
nościową frankaturą. Została przy-
gotowana przez Sekcję Łódzką OKZ 
PZF „Kolejnictwo”. Nakład: 100 sztuk. 
Projekt: K. Błaszczyk. Projekt logo: 
P. Adamowicz. Natomiast autorem 
i wydawcą 9-znaczkowych arkusików 
z podobizną pierwszego polskiego 
maszynisty kolejowego, Leona Mia-
skowskiego jest Krystian Żurawski.

Fundacja Grupy PKP przygoto-
wała niespodziankę dla kolekcjone-
rów znaczków turystycznych. Fani 
„jokerów” mogli wzbogacić swoje 
zbiory o sześć wyjątkowych krążków 
z wizerunkami dworców DŻWW. „Jo-
kery” warszawsko-wiedeńskie były 
kontynuacją serii „Kolejowe perły ar-
chitektury” przygotowanej z okazji 
wycieczek po dworcach kolejowych 
zorganizowanych przez Fundację 
Grupy PKP w 2019 r. Znaczki tury-
styczne to świetna, wykonana ręcznie, 
drewniana pamiątka, do powstania 
której nie użyto ani farb, ani lakierów. 
Są produktem w stu procentach eko-
logicznym. 

W rocznicowe obchody wpisała 
się wydana przez „Księży Młyn” książ-
ka Michała Jerczyńskiego „Węzeł ko-
lejowy Koluszki”, z którymi ,,wieden-
ka” spotkała się we wrześniu 1846 r., 
więc w bieżącym roku minie 175 lat 
od tego wydarzenia. Być może na tę 
okoliczność TLK Wysocki – pociąg, 

warSZawSKo
-wiEdEŃSKiE 
rEMaNENTy

który od 30 maja 1999 r. nosi imię pro-
jektanta i budowniczego „wiedenki” 
(na zdjęciu tablica kierunkowa tego 
składu), wjedzie – jak pisaliśmy o tym 
w ubiegłym roku, w numerze 6 (164) – 
na właściwe tory. Korektom kategorii 
i godzin kursowania będzie sprzyjać 
kilka zmian rozkładu jazdy pociągów. 
Niestety w styczniu br., TLK 14103 / 
41102 Wysocki, jak jeździł nocą, tak na 
trasie Warszawa Wsch. (wyjazd 20.54) 
– Gliwice (00.38 / 03.36) – Warszawa 
Wsch. (powrót 7.06) przemyka nocą. 

Marek Moczulski 

O przypadającym w 2020 r. 
175-leciu DŻWW przypominało nieco

 podrasowane graffiti z 2015 r.

Fot. Marek Moczulski
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jak każdego roku przypomina-
my daty niektórych ważnych rocznic 
i wydarzeń czekających nas w najbliż-
szych dwunastu miesiącach. Mamy 
świadomość, że sposób ich świętowa-
nia zweryfikuje aktualna sytuacja epi-
demiologiczna. ale pamiętać trzeba, 
a z nadziei na powrót do normalności 
rezygnować nie można. 
10 stycznia (niedziela)

LUBLiN Tradycyjne spotkanie opłat-
kowe organizowane przez Duszpaster-
stwo Kolejarzy i Katolickie Stowarzy-
szenie Kolejarzy Polskich ograniczono 
do sprawowania mszy św. Koncelebrze 
przewodniczył bp Adam Bab.

1 marca (poniedziałek)
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 

Wyklętych” – polskie święto państwo-
we poświęcone pamięci żołnierzy an-
tykomunistycznego i niepodległościo-
wego podziemia, ustanowione na mocy 
ustawy z 3 lutego 2011 r.
3 marca (środa) 

Dziewiąta rocznica katastrofy kole-
jowej pod Szczekocinami, w której zgi-
nęło 16 osób, a 57 zostało rannych. 

2 kwietnia (piątek)
16. rocznica śmierci św. Jana Pawła ii.

25 kwietnia (niedziela) 
SKARŻYSKO-KAMiENNA XXiV 

Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy 
do Sanktuarium Matki Bożej Ostro-
bramskiej w Skarżysku-Kamiennej. 
10-14 maja (poniedziałek – piątek)

WADOWiCE – KRAKÓW XX Europej-
ski Kongres Chrześcijańskich Kolejarzy.
22 maja (sobota)

179. rocznica oddania do użytku linii 
kolejowej łączącej Wrocław z Oławą.  

12 czerwca (sobota) 
WAŁBRZYCH / SZCZAWNO ZDRÓJ 

Vi Ogólnopolska Pielgrzymka Koleja-
rzy na Górę Chełmiec pod największy 
w Polsce i Europie Krzyż Święty.
14 czerwca (poniedziałek) 

WARSZAWA 176. rocznica urucho-
mienia pierwszego odcinka kolei War-
szawsko-Wiedeńskiej, spotkanie na Sta-
rych Powązkach przy grobie Stanisława 
Wysockiego (1805-1868), projektanta 
i budowniczego „wiedenki”, od września 
1998 r. patrona warszawskiej „Kolejówki”, 
od maja 1999 r. patrona pociągu.

28 czerwca (poniedziałek) 
Narodowy Dzień Pamięci Poznań-

skiego Czerwca 1956 – święto usta-
nowione na mocy uchwały Sejmu RP 
z okazji 50. rocznicy pierwszego w PR-
L-u strajku generalnego połączonego 
z demonstracjami ulicznymi, krwawo 
stłumionymi przez wojsko i milicję. Jest 
obchodzone corocznie 28 czerwca. 
4 lipca (niedziela) 

TUCHÓW XXiV Ogólnopolska Piel-
grzymka Kolejarzy do Sanktuarium Mat-
ki Bożej Tuchowskiej.
18 lipca (niedziela) 

LUBLiN 41. rocznica Lubelskiego 
Lipca. Msza św. i uroczystości z udzia-
łem kolejarzy.

31 sierpnia (wtorek) 
GDAŃSK 41. rocznica podpisania 

porozumień sierpniowych.
1 września (środa) 

GDYNiA, GDAŃSK, KAŁDOWO, 
TCZEW, SZYMANKOWO 82. rocznica 
wybuchu ii wojny światowej, uroczysto-
ści ku czci pomordowanych kolejarzy 
i celników.

11 września (sobota)
KRAKÓW XiX Ogólnopolska Piel-

grzymka Kolejarzy do Sanktuarium Mi-
łosierdzia Bożego w Łagiewnikach.
19 października (wtorek) 

WARSZAWA 37. rocznica męczeń-
skiej śmierci bł. księdza Jerzego Po-
piełuszki, patrona NSZZ „Solidarność”. 
Msza św. i uroczystości w kościele św. 
Stanisława Kostki na Żoliborzu.
22 października (piątek)

Wspomnienie liturgiczne św. Jana 
Pawła ii.
24 października (niedziela)

WROCŁAW 41. rocznica protestu 
głodowego kolejarzy.
2 listopada – Zaduszki (wtorek)

WARSZAWA Stare Powązki, spacer 
szlakiem grobów kolejarzy.
6-7 listopada (sobota-niedziela) 

CZĘSTOCHOWA XXXViii Ogólno-
polska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną 
Górę.
11 listopada (czwartek)

103. rocznica odzyskania niepodle-
głości przez Polskę.
14 listopada (niedziela)

WARSZAWA Bazylika Świętego 
Krzyża, msza św. radiowa w intencji ko-
lejarzy.
25 listopada (czwartek)

Święto Kolejarza.
13 grudnia (poniedziałek)

40. rocznica wprowadzenia stanu 
wojennego.
16 grudnia (czwartek)

40. rocznica pacyfikacji Kopalni Wu-
jek. Przeciwko górnikom, którzy pod-
jęli strajk okupacyjny wysłano milicję 
i wojsko. Od strzałów oddanych przez 
oddział ZOMO zginęło 9 górników, a 21 
zostało rannych.
18 grudnia (sobota)

51. rocznica masakry robotników 
na Wybrzeżu. Przeciwko robotnikom, 
którzy po ogłoszeniu podwyżki cen 
artykułów spożywczych wyszli na ulice 
wysłano 27 tys. żołnierzy, 9 tys. funk-
cjonariuszy MO i SB. W wyniku represji 
w grudniu 1970 r. w Elblągu, Gdańsku, 
Gdyni i Szczecinie zabito 41 osób. Ran-
ne zostały 1164 osoby. 

Mar.

paMięTajMy

Praska bazylika archikatedralna w Warszawie 
– msza św. w intencji ofiar katastrofy  

(3 marca 2020).

Lublin – „Stąd ruszyła lawina”  
(19 lipca 2020).

Stare Powązki w Warszawie – spotkanie 
przy grobie inżyniera Stanisława 

Wysockiego (14 czerwca 2020).

Szymankowo (1 września 2020).
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13 grudnia

nr 1 (Pomorze, Kujawy) CPK – Płock – Włocławek – 
Grudziądz – Tczew – Trójmiasto (CMK Północ) – Lę-
bork – Słupsk, Włocławek – Toruń – Bydgoszcz – Piła 
– Szczecinek – Białogard – Kołobrzeg; nr 2 (Warmia) 
CPK – Warszawa – Nasielsk – Ciechanów – Działdowo 
– Olsztyn; nr 3 (Podlaskie, Mazury) CPK – Warszawa – 
Zielonka – Tłuszcz – Czyżew – Białystok – Kuźnica – 
granica państwa, Białystok – Ełk – Suwałki – Trakiszki 
– granica państwa, Tłuszcz – Ostrołęka – Łomża – 
Pisz – Orzysz – Giżycko; nr 4 (Siedlce, Biała Podlaska, 
Terespol) CPK – Warszawa – Siedlce – Łuków – Biała 
Podlaska – Terespol – granica państwa; nr 5 (Lubel-
skie) CPK – Warszawa – Otwock – Lublin – Trawniki 
– Chełm, Trawniki – Krasnystaw –– Zamość – Toma-
szów Lub. – Bełżec – granica państwa; nr 6 (Radom, 
Podkarpackie) CPK – Grójec – Warka – Radom – iłża 
– Ostrowiec Świętokrzyski – Stalowa Wola – Łętownia 
– Rzeszów – Sanok, Rzeszów – Jasło – Krosno; nr 7 
(Kielce i Tarnów) CPK – CMK – Węzeł Małopolsko-Ślą-
ski (WMŚ) – Kraków – Podłęże – Nowy Sącz / Chabów-
ka, WMŚ – Czechowicz-Dziedzice – Jastrzębie Zdrój 
– granica państwa, WMŚ – Katowice, CMK – Opoczno 
– Końskie – Kielce – Busko Zdrój – Tarnów – Nowy 
Sącz – Muszyna; nr 8 (Częstochowa, Opolszczyzna) 
CPK – Skierniewice – Częstochowa – Opole – Nysa 
– Kłodzko; nr 9 (Wielkopolskie, Lubuskie, Zachodnio-
pomorskie) CPK – Łódź – Sieradz – Wieruszów – Wro-
cław – Świdnica – Wałbrzych – Lubawka – granica 
państwa, Sieradz – Kalisz – Poznań – Szczecin, Szcze-
cin – Goleniów, Kalisz – Ostrów Wlkp. – Leszno – Gło-
gów – Zielona Góra, Poznań – Zbąszynek – Gorzów 
Wlkp.; nr 10 (Kutno, Konin, Poznań) CPK – Warszawa 
– Sochaczew – Kutno – Konin – Swarzędz – Poznań.

regulamin wynagradzania kierowników jedno-
stek organizacyjnych i ich zastępców oraz kierowni-
ków niektórych komórek organizacyjnych w PKP Pol-
skie Linie Kolejowe S.A. Zarząd przedstawił kolejną 
informację dotyczącą wprowadzenia zmian w tym re-
gulaminie, szkoda jednak, że bez zmiany wskaźnika. 
Zmiany obejmują: usunięcie stanowiska, aktualizację 
zapisu wskazującego rok, z którego przeciętne wyna-
grodzenie jest podstawą do obliczenia wynagrodze-
nia pracowników podlegających temu regulaminowi; 
usunięcie z Wykazu jednostek organizacyjnych nie 
funkcjonującego od jakiegoś czasu Centrum Rozkła-
dów Jazdy. 

Zmiany dotyczą też koordynatora iCT. W Protokole 
dodatkowym nr 15 do Zakładowego Układu Zbioro-
wego Pracy utworzono katalog stanowisk z dziedziny 
teleinformatyki. Są to m.in.: administrator razem z po-
chodnymi, programista razem z pochodnymi, analityk 
systemów informatycznych razem z pochodnymi oraz 
architekt systemów informatycznych. W ten sposób 
zastąpiono funkcje pełnione obecnie nazewniczo 
przez stanowisko koordynator iCT. W związku z tym 
zakres wnioskowanych zmian obejmuje aktualizację 
Załącznika nr 1 oraz Załącznika nr 2 do regulaminu 
przez wykreślenie stanowiska koordynator iCT, które-
go funkcje będą obecnie spełniały stanowiska wpro-
wadzone Protokołem dodatkowym nr 15 do ZUZP.

Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej odbyło się  
w ustalonym wcześniej terminie, 28 stycznia 2021 r.

Wiesław Pełka

„Główkę” kalendarza trójdzielnego na 2021 rok 
przygotowanego staraniem naszej sekcji zawodo-
wej z okazji 40-lecia „Solidarności” wypełniają zdję-
cia przypominające niektóre wydarzenia, w których 
uczestniczyli członkowie SZiK NSZZ „Solidarność”. 
Wyboru zdjęć dokonał Stanisław Kokot.  

dokończenie ze strony 2
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ganizacji. Dlatego ze zdziwieniem 
przyjęliśmy informacje o ograni-
czeniu pracy zdalnej, czy wręcz jej 
uzależnieniu od wykorzystania po-
siadanego przez pracownika urlo-
pu wypoczynkowego (wykorzysta-
ny urlop – dopiero praca zdalna). 
Podkreślamy, że urlop wypoczyn-
kowy jest niezbywalnym prawem 
pracownika i jakiekolwiek naciski 
albo zmuszanie w różnych formach 
do jego wykorzystania jest nagan-
ne. „Solidarność” uważa, że jest on 
w dyspozycji pracownika, a przy 
jego wykorzystaniu konieczny jest 
dobrze pojęty kompromis z praco-
dawcą.

Bardzo prosimy o sprawdze-
nie wskazanych przez nas nie-
prawidłowości i przypomnienie 
podległym komórkom organiza-
cyjnym o właściwym stosowaniu 
przepisów i nieinterpretowanie 
ich w sposób wzbudzający u pra-
cowników niechęć do pracodawcy 
i powodujący konflikty.

8 stycznia 2021 W piśmie SZiK-
01/21 do prezesa Zarządu PLK,  
i. Merchel czytamy m.in.:

Nawiązując do postulatu nr 7 
(opracowanie jednolitych zasad 
stosowania tzw. dyżurów domo-
wych dla pracowników wyzna-
czonych przez Spółkę, będących 
w dyspozycji pracodawcy poza 
czasem pracy, z uwzględnieniem 
rekompensaty finansowej) SZIK 
NSZZ „S” (pismo SZIK-05/19 z 5 lu-
tego 2019), procedowanego w ra-
mach dialogu społecznego, zwra-
camy się z dwoma pytaniami.

Czy deklarowane przez praco-
dawcę analizy (m.in. na podstawie 
pilotażu w kilku zakładach) doty-
czące czasu pracy zawiadowców, 
w tym jego zmiana na równoważny 
system czasu pracy zostały już za-
kończone, czego efektem ma być 
oczekiwana regulacja, a co za tym 
idzie wypłata za wypracowane go-
dziny nadliczbowe?

Czy prawdą jest, że nowe regu-
lacje w zakresie czasu pracy za-
wiadowców, Centrala PLK zamie-
rza przedstawić sygnatariuszom 
ZUZP dla pracowników PLK celem 
ich zapisów w formie kolejnego 
protokołu dodatkowego do ZUZP?

14 stycznia 2021 W piśmie SZiK-
02/21 do prezesa Zarządu PLK, i. 
Merchel czytamy m.in.:

Prezydium SZIK NSZZ „S” sta-
nowczo protestuje przeciwko 
jednostronnemu wprowadzeniu 

„Ramowego regulaminu pracy jed-
nostki organizacyjnej PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A.”. (...) SZIK NSZZ 
„S” żąda wycofania tego regulami-
nu (...). 

Do pisma załączono Stanowisko 
nr 01/21 Prezydium SZiK NSZZ „S” 
ws. „Ramowego regulaminu pra-
cy...” stanowiącego załącznik do 
Uchwały Zarządu PLK nr 839/2020 
z 16 grudnia 2020 r.

STANOWISKO Prezydium SZIK 
NSZZ „Solidarność” stanowczo 
protestuje przeciwko jednostron-
nemu wprowadzeniu „Ramowe-
go regulaminu pracy...”, przez co 
zostały złamane zapisy par. 30 
Porozumienia ws. wzajemnych 
zobowiązań stron ZUZP dla pra-
cowników PLK oraz wypracowane 
dotychczas zasady współpracy 
Spółki z krajowymi związkami za-
wodowymi działającymi w PLK.

Jednocześnie podtrzymujemy 
stanowisko naszego Związku do-
tyczące okresu rozliczeniowego 
czasu pracy w jednostkach orga-
nizacyjnych Spółki, który obejmu-
je okres jednego miesiąca. Po-
nadto przypominamy, iż zgodnie 
z obowiązującym prawem, stro-
nami w uzgodnieniu regulaminów 
pracy w zakładach są kierownicy 
jednostek organizacyjnych naszej 
Spółki i zakładowe organizacje 
związkowe.

SZIK NSZZ „S” żąda wycofa-
nia „Ramowego regulaminu pra-
cy...” i niewprowadzania chaosu 
prawnego i zamętu w zakładach. 
Dotychczasowe regulacje są wy-
starczające i spełniają wymogi wy-
nikające z prawa pracy.

14 stycznia 2021 W piśmie 
SZiK-03/21 do prezesa Zarządu 
PLK, i. Merchel czytamy m.in.:

Prezydium SZIK NSZZ „Soli-
darność” wnioskuje wdrożenie 
od 1 maja 2021 r. podwyżki wyna-
grodzenia zasadniczego dla pra-
cowników PLK wynagradzanych 
na podstawie ZUZP w wysokości 
średnio 500 zł (pięćset złotych) na 
pracownika.

Do pisma, które otrzymał do 
wiadomości przewodniczący Rady 
Nadzorczej, prof. M. Andrzejewski 
i Zarząd PLK załączono Stanowi-
sko nr 02/21 Prezydium SZiK NSZZ 
„S” ws. wzrostu wynagrodzeń dla 
pracowników PLK w 2021 r. 

STANOWISKO Prezydium SZIK 
NSZZ „S” wnioskuje wdrożenie 
od 1 maja 2021 r. podwyżki wyna-

grodzenia zasadniczego dla pra-
cowników PLK, wynagradzanych 
na podstawie ZUZP w wysokości 
średnio 500 zł (pięćset złotych) na 
pracownika.

Występując w imieniu pracow-
ników PLK SZIK NSZZ „S” uważa, 
że wzrost wynagrodzeń obejmu-
je okres dwóch lat, gdyż ostatnia 
podwyżka miała miejsce od 1 lipca 
2019 r. Nasz wniosek uwzględnia 
trudną sytuację finansową Spółki 
(…). Struktura zatrudnienia (pra-
cownicy o specjalnościach kole-
jowych, eksperci w zakresie pro-
wadzenia inwestycji itp.), wzrost 
kosztów utrzymania wskazują na 
zasadność naszego wniosku i ko-
nieczność wzrostu wynagrodzeń. 

Wnioskowana wysokość oparta 
jest m.in. na wskaźnikach planowa-
nego wzrostu wynagrodzeń w roku 
bieżącym, przyjętego w ustawie 
budżetowej na 2021 r. oraz o pro-
centowy wzrost płacy minimalnej, 
która obowiązuje od 1 stycznia 2021 
r. Przypominamy również, że wzrost 
wynagrodzeń był sygnalizowany 
w trakcie rozmów sygnatariuszy 
ZUZP ws. Protokołu dodatkowego 
nr 15 do ZUZP oraz podwyższenia 
nagrody z okazji Święta Kolejarza 
w 2020 r., co wzbudziło pozytywne 
deklaracje Zarządu PLK.

Red.

Dziękuję gorąco wszystkim, którzy 
w pięknym czasie Świąt Bożego Naro-
dzenia i radosnego witania Nowego Roku 
2021 nadesłali na moje ręce życzenia dla 
Koleżanek i Kolegów z Sekcji Zawodowej 
Infrastruktury Kolejowej NSZZ „Solidar-
ność”. W czasie pandemii, kiedy spotka-
nia koleżeńskie musieliśmy przełożyć, 
a niektóre odwołać, Wasze kartki, maile, 
sms-y, słowa kierowane w rozmowach 
telefonicznych były wielokroć ważniejsze 
niż kiedykolwiek. Jeszcze raz dziękuję.   

dokończenie ze strony 3

Pr z e wo d n i c z ą c y 
Ra d y  S Z I K  N S Z Z  „ S ”

W i e s ł aw  Pe ł k a
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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. 

Zamknąłeś okno? Zakręciłeś kran? 
ile razy po wyjściu z domu wracasz, 
żeby to sprawdzić? w pracy przypomi-
nasz sobie o włączonym żelazku. Nie 
musisz już się tym stresować. wystar-

czy wybrać odpowiednie ubezpieczenie. 
W polisach mieszkaniowych tzw. 

formuła all risk – od wszystkich ryzyk, 
to już standard. Warto wybrać opcję, 
która w zakresie ochrony ma szko-
dy powstałe z powodu rażącego nie-
dbalstwa. Ochrona od zapominalstwa 
w Generali, to jedno z najważniejszych 
atutów dobrego ubezpieczenia miesz-
kania. W praktyce oznacza to wypłatę 
odszkodowania nawet w sytuacji, kiedy 
zapomnisz np. zamknąć drzwi wejścio-
we, zamknąć okno, o przeglądzie bu-
dowlanym: kominiarskim, gazowym czy 
elektrycznym.
Ochrona jest limitowana kwotami: 

10 000 zł – w przypadku kradzieży 
i zalania przez pozostawione otwar-
te drzwi i okna,
50 000 zł – w przypadku, gdy szko-
da wynika z braku przeglądu.
 

ochronić ryzyko zapominalstwa 

O ile ochrona przed żywiołami, 
czy nawet formuła all risk są dość po-
wszechne, to ochrona w przypadku 
niedbalstwa czy zapominalstwa jest 
nowym rodzajem ubezpieczenia. Nie 
zachęcamy oczywiście klientów do nie-
stosowania się np. do wymogów prawa. 
W określonym zakresie pomagamy jed-
nak wówczas, gdy osoba ubezpieczona 
takiego wymogu prawnego (w postaci 
np. przeglądu kominiarskiego) nie speł-
niła. 

jest szkoda, mamy lokal zastępczy
 

Formuła all risk także nie wszędzie 
jest taka sama. Warto sprawdzić, w jakim 
zakresie obejmuje szkody wyrządzone 

Często zapominasz?  Możemy Cię od tego ubezpieczyć!

przez ubezpieczonego, tzw. szkody 
własne. W Generali odpowiedzialność 
za tego typu zdarzenia obejmuje np. 
elementy stałe. Jest to odpowiedzial-
ność za przypadkowe uszkodzenie 
przez ubezpieczonego np. telewizora 
przymocowanego do ściany. 

istotna w all risk jest również war-
tość odtworzeniowa (nowa) bez wzglę-
du na wiek budynku, a także elemen-
tów stałych. Z ciekawostek, w Generali 
dużym wzmocnieniem tego wariantu 
jest również włączenie do ubezpiecze-
nia NNW psa i kota. To oznacza pokry-
cie kosztów leczenia tych zwierząt, jeśli 
zostały pogryzione lub uległy wypad-
kowi drogowemu. 

Niezależnie od wariantu (ryzyka na-
zwane czy też all risk) polisa w przypad-
ku szkód, które uniemożliwiają dalsze 
zamieszkiwanie, zapewnia lokal za-
stępczy na osiem miesięcy oraz chroni 
od ryzyka katastrofy budowlanej. 

Chronimy rzeczy osobiste 
od rabunku

Spokojny sen może nam zapewnić 
również ubezpieczenie od rabunku 
rzeczy osobistych. Można je doku-
pić do polisy mieszkaniowej. Opcja 
ta obejmuje ochroną ubezpieczone-
go i jego bliskich. Chroni od rabunku, 
czyli utraty rzeczy, takich jak gotówka, 
rower, telefon, laptop na skutek użycia 
przemocy lub groźby jej użycia. Działa 
poza miejscem ubezpieczenia, czyli na 
ulicy, działce, podczas wycieczki, na 
spacerze, klatce schodowej czy dwor-
cu. Wszędzie tam, gdzie możemy paść 
ofiarą napadu.

oC w życiu prywatnym: 
spokojna głowa – także dla bliskich

Coraz więcej osób ma świadomość, 
że wyrządzenie szkody innym, czy to 

materialnej, czy zdrowotnej, może po-
ciągać za sobą dotkliwe konsekwencje 
finansowe. Jesteśmy odpowiedzialni 
nie tylko za swoje mienie, ale również 
innych, w tym sąsiadów. 

Zalanie mieszkania piętro niżej, 
czy pogryzienie przez psa właściciela 
domu na sąsiedniej posesji, nie należą 
do rzadkości. Wówczas warto mieć OC 
w życiu prywatnym. W Generali takie 
ubezpieczenie dokupione do polisy 
mieszkaniowej, obejmuje ubezpieczo-
nego oraz bliskich, z którymi mieszka.

W standardzie jest także OC na-
jemcy, ochrona z tytułu posiadania 
zwierząt domowych (w tym psów ras 
niebezpiecznych) oraz używanie tak 
ostatnio popularnych UTO, czyli urzą-
dzeń transportu osobistego typu elek-
tryczna hulajnoga. Jeżeli jadąc taką 
hulajnogą, np. do pracy wpadniemy na 
kogoś, osoba ta może liczyć na pomoc 
naszego ubezpieczyciela. OC obejmuje 
również ochronę w przypadku zabawy 
dronem, który jest coraz bardziej po-
pularnym hobby i częstym prezentem 
świątecznym. 

Różnorodność ofert na rynku daje 
możliwość dobrania ochrony do indy-
widualnych potrzeb i oczekiwań każ-
dego. Najlepszym sposobem, aby wy-
brać najbardziej optymalny wariant czy 
opcje dodatkowe jest rozmowa z agen-
tem. Na pewno nie warto oszczędzać 
na ubezpieczeniu, gdy zależy nam 
na pełnym bezpieczeństwie i dobrej 
ochronie. Dzięki niej możemy zapewnić 
sobie „spokojną głowę”. 

CoNCordia polSKa Grupa GENErali
wprowadZa odSZKodowaNiE 
NawET Za TwojE ZapoMiNalSTwo

Sprawdź ofertę: 
zadzwoń pod numer 

913 913 913 
lub wejdź na generali.pl 

ochronić ryzyko 
zapominalstwa

Chronimy rzeczy osobiste 
od rabunku

oC w życiu prywatnym: 
spokojna głowa – także dla 
bliskich

jest szkoda, mamy lokal 
zastępczy



12 SOLIDARNOŚĆ w PEELKA 01 (169) / 2021


