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Nie tego
oczekiwaliśmy…
S

półka PKP Cargo przedstawiła swoje propozycje
na temat kierunków zmian w Zakładowym Układzie
Zbiorowego Pracy. Nie ma co owijać w bawełnę, pojawiają
się wśród nich pomysły wręcz bulwersujące, uderzające
w środowisko maszynistowskie.
Następny „kwiatek” dotyczy czasu
pracy, do którego zalicza się obecnie
również „okresy oczekiwania drużyn
trakcyjnych po zakończeniu wszystkich
czynności związanych ze zdaniem pociągu
lub pojazdy trakcyjnego w stacji zwrotnej
lub zwrotnym zakładzie taboru, łącznie
z okresem jazdy w charakterze pasażera

Fot. B. Krzempek

Oczywiście należy mieć na uwadze,
że póki co są to jedynie kierunki i propozycje o których kierownictwo spółki
chce rozmawiać. Ni mniej ni więcej. Tak
się jednak składa, że dotykają bardzo
wrażliwej materii, co nie powinno budzić
wątpliwości wśród kolejarzy. Od obecnej
ekipy spodziewaliśmy się czegoś innego
od prób przysposabiania zasad pracy maszynistów do praktyk jakimi są poddawani
kierowców tirów!
I tak spółka rozważa zmianę definicji
miejsca wykonywania pracy w ZUZP.
Na : ”kilka miejsc lub obszar działania
(sekcji, zakładu), bądź zapis, że miejsce
wykonywania pracy określa umowa o pracę”. Ma to – jak uzasadnia spółka – cyt.
„usprawnić organizację pracy, ograniczyć
podróże służbowe oraz dostosować miejsce świadczenia pracy do realizowanych
zadań”.

do stałego miejsca pracy określonego
w umowie o pracę”. Spółka wysunęła
przyjęcie interpretacji, cyt.: „iż zagwarantowany przez pracodawcę odpoczynek
np. w hotelu nie jest oczekiwaniem drużyn
trakcyjnych po zakończeniu wszystkich
czynności związanych ze zdaniem pociągu lub pojazdy trakcyjnego w stacji
zwrotnej lub zwrotnym zakładzie taboru
i nie zalicza się do czasu pracy”. To z kolei
ma jakoby umożliwić m.in. „zapewnienie
przez pracodawcę pracownikom drużyn
trakcyjnych odpoczynku poza miejscem
zamieszkania”.
Kolejna sprawa dotyczy ryczałtów za
diety z tytułu wyjazdów służbowych. A ściślej kwestii ich opodatkowania i oskładkowania, co wiąże się z wysokością
należności. Spółka chce niezwłocznego
rozpoczęcia rokowań w tej sprawie. 

pod semaforem
Nieostrożni kierowcy – za
nieuwagę, brawurę, pośpiech, rutynę oraz skłonność do ryzyka skutkującą
tragiczną serią wypadków
na przejazdach kolejowo-drogowych w całej Polsce
Pesa Bydgoszcz – za
pierwszy w historii polskiego przemysłu pojazd
kolejowy dopuszczony do
eksploatacji w Niemczech.
Link został wyprodukowany na zamówienie Niederbarnimer Eisenbahn

wydarzenia

Związki częścią
demokracji!
R

ząd przedstawił propozycję zmian do ustawy
o związkach zawodowych. Prace nad nowymi
rozwiązaniami to bezpośredni skutek wniosku OPZZ
do Trybunału Konstytucyjnego odnośnie przeszkód
w prowadzeniu działalności związkowej.

W czerwcu minionego roku Trybunał
orzekł, że w Polsce osoby wykonujące
pracę zarobkową nie mają pełnej swobody
zrzeszania się w związki zawodowe. Tymczasem zgodnie z artykułem 12 Konstytucji
„Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność
tworzenia i działania związków zawodowych”. Wyrok TK dotyczy m.in. zatrudnionych na umowach śmieciowych, którzy do
tej pory nie mogli należeć do związków
zawodowych. Pozytywne jest więc to, że
setkom tysięcy ciężko pracujących osób
dano możliwość zrzeszania się w organizacjach związkowych by mogły bronić swojej
godności, praw i interesów. Od wielu lat
o to walczyliśmy. Większe uzwiązkowienie
z pewnością będzie krokiem na drodze do
eliminacji umów śmieciowych i przyczyni
się do ograniczenia łamania prawa pracy.
Niestety, zamiast wykonać wyrok
Trybunału Konstytucyjnego i niezwłocznie dostosować prawo do międzynarodowych standardów, rząd przedstawił
propozycje zmian, które uderzają w podstawowe zasady prowadzenia dialogu
społecznego na poziomie zakładowym
i ponadzakładowym. Przykładowo projekt
zakłada, że wykonanie doraźnej czynności związkowej (np. kongres organizacji
związkowej, szkolenie, negocjacje) ma
nie przekraczać jednego dnia roboczego. Ograniczenie czynności doraźnej,
w każdym przypadku, do jednego dnia
roboczego spowodowałoby de facto
paraliż organizacyjny ponadzakładowych
organizacji związkowych, których przedstawiciele negocjują wiele istotnych dla

branż porozumień, np. układy zbiorowe
pracy czy pakiety socjalne.
Ponadto związkowcy mają mieć znacznie ograniczoną szczególną ochronę stosunku pracy, która w wielu przypadkach
chroni ich przed odwetowymi działaniami
i szykanami pracodawców, mają odpowiadać karnie za nie poinformowanie w ciągu
7 dni sądu rejestrowego o zmianach w statucie, a także za najdrobniejsze uchybienia
w podawanej liczbie członków związku
zawodowego. W praktyce zaproponowane zmiany oznaczają bardzo poważne
utrudnienia w prowadzeniu działalności na
rzecz pracowników, a tym samym uderzają
w pozycję i rolę związków zawodowych
jako ważnej części demokratycznego
państwa prawa.
Nie do zaakceptowania jest również to,
że w ustawie mówi się wyłącznie o osobach wykonujących pracę zarobkową.
Tymczasem prawo do zrzeszania się
w związkach powinien mieć każdy bez
względu na to, czy otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie. Prawo do zrzeszania
się powinno przysługiwać też stażystom
i wolontariuszom. Wreszcie w projekcie
ustawy pojawia się wymóg świadczenia
pracy na rzecz podmiotu zatrudniającego
nieprzerwanie przez okres co najmniej 6
miesięcy, co w praktyce znacznie ograniczy możliwość zrzeszania się i tworzenia
organizacji związkowych osobom zatrudnionym na innej podstawie niż stosunek
pracy.
W tym kontekście warto przypomnieć,
jak bardzo związki zawodowe są potrzebne
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gospodarce i pracownikom. Są one konstytucyjną częścią dialogu społecznego
i wykonują szereg istotnych zadań na rzecz
wszystkich zatrudnionych, w szczególności dbając o ich korzystne warunki pracy,
bytu i wypoczynku. Są również jednym
z gwarantów utrzymania demokracji, państwa prawa oraz sprawiedliwości i pokoju
społecznego.
Korzystnie wpływają również na
gospodarkę, czego przykładem są najbardziej rozwinięte kraje Europy, takie
jak Szwecja, Niemcy, Finlandia. Związki
zawodowe w tych państwach są o wiele
silniejsze niż w Polsce i mają większe
możliwości działania. Jednocześnie gospodarki tych krajów są znacznie bardziej
rozwinięte od polskiej i jest tam niższe
bezrobocie.
Pamiętajmy, że związki zawodowe od
lat na całym świecie skutecznie walczą
o wyższą płacę minimalną, waloryzację
płac, rent i emerytur, krótszy czas pracy,
mniejsze nierówności społeczne.W firmach,
w których działają organizacje związkowe,
płace są wyższe, zatrudnienie bardziej
stabilne, prawo pracy rzadziej łamane,
a pracownicy bardziej szanowani. To właśnie związkowcy podpisują porozumienia,
obejmujące wszystkich pracowników poszczególnych zakładów pracy, a niekiedy
też całych zawodów czy branż. Związek
zawodowy dysponuje większą skutecznością, siłą przebicia i nacisku niż pojedynczy
pracownik.
W tej sytuacji oczekujemy, że rząd
możliwie szybko wdroży wyrok Trybunału Konstytucyjnego, a zmiany do ustawy
o związkach zawodowych będą lepiej
przygotowane. Jednocześnie chciałbym
wskazać, że zmiany te powinny być rozpatrywane łącznie z propozycjami zmian
do innych ustaw, w tym do ustawy o organizacjach pracodawców.
Nie ma demokracji bez związkowej
reprezentacji!

Jan Guz
Przewodniczący OPZZ
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Posiedzenie Zespołu
Trójstronnego ds. Kolejnictwa

Z

espół Trójstronny ds. Kolejnictwa zatwierdził 1 czerwca zmiany w regulaminie oraz
zdecydował o powołaniu podzespołów roboczych, mających zająć się kluczowymi
kwestiami.

Zespół został reaktywowany 15 lutego,
kiedy to odbyło się pierwsze posiedzenie
od 3 lat. Minister ds. kolei Piotr Stomma
określił na nim strategiczne cele rządu,
jakimi jest kompleksowa odbudowa polskiego sektora kolejowego – pasażerskiego
i towarowego – przy utrzymaniu w nim
własności Skarbu Państwa. Prezydent

ZZM Leszek Miętek wskazał natomiast
najważniejsze problemy: związane z zagrożeniami dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego (m.in. brak ustawy o czasie pracy
maszynistów, brak wspólnych instrukcji dla
całej kolei) , chaosem w systemie kolejowych przewozów regionalnych i potrzebie
ich konsolidacji oraz inwestycjami prowa-

dzonymi na liniach kolejowych , m.in. pod
kątem prowadzenia w tym czasie ruchu.
Na kolejne posiedzenie przyszło czekać do czerwca. Teraz prace powinny już
ruszyć pełną parą, bo po pierwsze wymaga tego sytuacja, a po drugie stworzone
zostały ku temu formalne ramy organizacyjne. Zatwierdzony został regulaminu
Zespołu, traktujący m.in. o celach
działania, kwestiach reprezentacji
poszczególnych stron, przyjmowania stanowisk w danych sprawach,
kierowania pracami, współprzewodniczenia itp. A także o częstotliwości posiedzeń, które mają
się odbywać „każdorazowo w zależności od potrzeb, nie rzadziej
jednak niż raz na kwartał”.
Jednogłośnie przegłosowano
także powołanie czterech podzespołów roboczych, ds.: przewozów pasażerskich, infrastruktury,
bezpieczeństwa oraz majątkowy.
Jak powiedział sekretarz Zespołu
Trójstronnego Kamil Wilde z MIB,
w przypadku pierwszego orientacyjny zakres prac będzie dotyczył
m.in. restrukturyzacji spółki PR,
pomocy publicznej dla restrukturyzacji, wspólnego biletu i innych
działań prorozwojowych oraz koncentracji przewozów pasażerskich.
Jeśli natomiast chodzi o zespół
ds. infrastruktury – ma dotyczyć
planów restrukturyzacyjnych
i Krajowego Planu Kolejowego,
ds. bezpieczeństwa: prowadzenia
ruchu pociągów oraz spraw pracowniczych związanych z bezpieczeństwem. Majątkowy zajmie się

aktualności
z kolei takim kwestiami jak wnoszenie środków do Funduszu
Własności Pracowniczej oraz
wyposażanie spółek Grupy PKP
w majątek przez PKP SA.
Związki zawodowe mają 10
dni na wytypowanie swoich kandydatów do prac w poszczególnych zespołach. Kandydatury
miały być kierowane do Biura
Rady Krajowej ZZM w terminie
do 10 czerwca. Odnotujmy, że
w spotkaniu gościnnie wzięli
udział także przedstawiciele
związków zawodowych zaplecza kolei, które w przygniatającej części są dzisiaj własnością prywatną.
Dla nich jednak prawdopodobnie stworzona zostanie inna formuła procedowania, bo
w przyjętej trudno im się będzie odnaleźć.
W posiedzeniu 1 czerwca stronę rządową reprezentował Marek Zagórski,
sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu
Państwa, podsekretarze stanu: miniOGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE

ster ds. kolei Piotr Stomma oraz Bartosz
Marczuk z Ministerstwa Rodziny Pracy
i Polityki Społecznej, dyrektor Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie
Infrastruktury i Budownictwa Kamil Wilde oraz z-ca dyrektora Departamentu Wspierania Polityk Gospodarczych
w Ministerstwie Finansów Artur Kawaler.
OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE
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Z ramienia pracodawców: prezes Związku Pracodawców Kolejowych Maciej
Libiszewski, członek zarządu Jarosław
Kołodziejczyk oraz dyrektor biura Adam
Solarski. Leszek Miętek, pełniący w tym
półroczu funkcję współprzewodniczącego Zespołu ze strony społecznej.

(raz)
OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE
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Opinia ws. regulaminu
PKP Cargo
W

odpowiedzi na przesłany do zaopiniowania nowy
regulamin organizacyjny spółki PKP Cargo, Sektor
Przewozów Towarowych ZZM skierował 25 maja do zarządu
opinię następującej treści.
Związek Zawodowy Maszynistów
pozytywnie ocenia odejście od struktury
zarządzania pionowego pomiędzy Centralą
a Zakładami Spółki na rzecz przywrócenia
kompetencji i decyzyjności Zakładom.
Szkoda, że do materiałów nie dołączono schematu organizacyjnego Spółki
i Zakładów, co w znaczny sposób ułatwiłoby nam identyfikację struktury, wzajemnych podległości i zależności na różnych
poziomach.
Niestety w Regulaminie Organizacyjnym jest kilka rozwiązań, z którymi ZZM
nie może się zgodzić.
Po pierwsze PKP Cargo S.A., jako
drugi przewoźnik towarowy w Europie
i narodowy przewoźnik w Polsce, powinien
więcej uwagi poświęcić bezpieczeństwu
ruchu kolejowego. W ramach wypełnienia dyrektyw i rozporządzeń UE winien
w swoich strukturach posiadać niezależną i samodzielną komórkę zajmującą
się koordynacją obszarów związanych
z bezpieczeństwem ruchu kolejowego,
oceną ryzyka i przeciwdziałaniem potencjalnym zagrożeniom, a także nadzorem
nad realizacją systemu SMS. Uniknęłoby
się np. zagrażających bezpieczeństwu
ruchu nieprzemyślanych decyzji wdrażających zmiany do wewnętrznych instrukcji
(przykład wdrożenia instrukcji nowej Cw-1
z pominięciem czasu na poinformowanie
o zmianach i przeszkolenie pracowników,
którzy mają wykonywać czynności związane bezpośrednio z bezpieczeństwem
ruchu pociągów).
Z tychże powodów ZZM sugeruje
utworzenie samodzielnego Biura Bez-

pieczeństwa Kolejowego bezpośrednio
podległego Prezesowi Spółki.
Po drugie bardzo krytycznie oceniamy
propozycję zmiany struktury organizacyjnej
Zakładów polegającą na tworzeniu Sekcji Obszarowych. W naszym przekonaniu
powrót do nieudanego eksperymentu tworzenia takich sekcji, który był przeprowadzany w kilku Zakładach, jest szkodliwy dla
płynnej realizacji procesu przewozowego
i ostatecznie odstąpiono od wdrożenia tego
eksperymentu.
Bardzo newralgicznym dla funkcjonowania Spółki jest odpowiednie współdziałanie obszaru przewozowego i eksploatacyjnego w powiązaniu z dobrze działającą
dyspozyturą, które przy proponowanej
strukturze będzie niewydolne i dysfunkcjonalne.
Z doświadczenia wiemy, że podział
na podległość formalną (funkcjonalną) i merytoryczną jest niewydolny.
Przykład podporządkowania Sekcji Obszarowej bezpośrednio z-cy dyrektora
Zakładu z odrębnymi Działami umiejscowionymi w strukturze z boku jest tak
naprawdę wprowadzeniem zarządzania pionowego w zakładzie, które nie
sprawdziło się w Spółce i nie usprawni
zarządzania przewozami. Przykład dyspozytorów podległych Naczelnikowi
Sekcji obszarowej nie będzie należycie
współdziałał z odrębną strukturą Działu
Dyspozytury. Już dzisiaj widać wiele
niedociągnięć w obszarze realizacji
przewozów leżących po stronie dyspozytury, a podział tylko te problemy
pogłębi.

W wielu przypadkach pogorszenie funkcjonalności i realizacji procesu przewozowego
związanego z powstaniem Sekcji Obszarowych pociągnie za sobą konieczność zwiększenia zatrudnienia, co w obecnej sytuacji
Spółki jest wielce ryzykowne. Połączenie
Sekcji Przewozów i Sekcji Eksploatacji, których obszary działania na dziś się nie pokrywają, wymagać będzie musiało nie do końca
optymalnych modyfikacji granic i budowania
wielkoobszarowych Sekcji, a w niektórych
zakładach – zwłaszcza na Śląsku – o bardzo
dużych zadaniach przewozowych.
ZZM proponuje pozostawienie w strukturze organizacyjnej Zakładów Sekcji
Eksploatacji i Sekcji Przewozów, których
działania winny być koordynowane na
poziomie Działu tak jak jest to obecnie.
Zmiana struktury Sekcji może spowodować perturbacje w obsłudze przewozów
i tym samym dalszy odpływ klientów, jak
również wpłynie na wzrost niepokojów
społecznych wśród pracowników co
w obecnej sytuacji Spółki jest bardzo
niekorzystne.
Tadeusz Stachaczyński
Przewodniczący Sektora Przewozów
Towarowych ZZM
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Dodatek
od czerwca

N

a mocy porozumienia z zarządem spółki
kończącego spór zbiorowy wszczęty
20 kwietnia, maszyniści PKP Intercity otrzymają
dodatkowe wynagrodzenie za czynności
związane ze sprzęganiem i rozprzęganiem
pojazdu trakcyjnego ze składem pociągu.

Jak stanowi dokument, pracownicy Zakładów: Południowego,
Północnego, Zachodniego i Centralnego pracujący na stanowiskach
maszynistów, począwszy od 1 czerwca za każdorazową czynność czy
to sprzęgania, czy rozprzęgania otrzymają 20 zł brutto. Zakres obejmuje
19 lokalizacji: Ełk, Suwałki, Zamość, Skarżysko-Kamienna, Powroźnik,
Muszyna, Krynica, Sucha Beskidzka, Chabówka, Jasło, Zagórz, Kędzierzyn Koźle, Ustka, Hel, Gdańsk Południe, Gdańsk Główny, Laskowice
Pomorskie, Węgliniec i Kudowa Zdrój. Porozumienie jest dostępne na
serwerze ZZM i u przewodniczących organizacji.
Spółka PKP Intercity zobowiązała się do wyposażenia maszynistów
w środki ochrony przed zagrożeniami podczas wykonywania ww.
czynności. Zgodnie z przepisami bhp są to: kamizelka ostrzegawcza,
rękawice ocieplane i ochronne, fartuch roboczy drelichowy, kurtka wodoodporna oraz hełm ochronny. Ten ostatni ma się znaleźć
na wyposażeniu lokomotyw obsługujących pociągi, przy których przewidziane jest wykonywanie sprzęgania i rozprzęgania przez
maszynistę.


Nasz przedstawiciel
w radzie IC

P

rocedura wyborcza na przedstawicieli załogi w radzie
nadzorczej PKP Intercity zakończyła się, podobnie jak w spółce
PKP Cargo, na etapie zbierania podpisów na listach poparcia.
Wiceprezydent ZZM Krzysztof Ciećka zgromadził ich ponad 1500.

To ponad trzy razy więcej niż wymagana liczba. Dla przedstawicieli pracowników
przewidziano w radzie nowej kadencji trzy miejsca, o jedno więcej niż poprzednio.
Do wyborów zgłoszonych zostało jednak dwoje kandydatów spełniających wymogi –
Krzysztof Ciećka z ZZM i Maria Sędek z SKK NSZZ Solidarność. Tym samym nie było
więc potrzeby przeprowadzenia głosowania.
W chwili zamykania numeru kandydaci czekali na oficjalne powołanie do rady
nadzorczej PKP Intercity.

Podziękowanie

R.

Krzysztof Ciećka

Dziękuję Wam za zaangażowanie,
poświęcony czas, liczne dowody wsparcia i ogromny kapitał zaufania w postaci
ponad 1500 zgromadzonych podpisów.
Wierzę, że wspólnie uda nam się
wiele osiągnąć.
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Program OPZZ

G

odna praca, płaca i emerytura to hasło
kampanii programowej OPZZ. Poniżej
priorytety działania w obliczu zmieniającej
się sytuacji społeczno-ekonomicznej oraz
powołania nowego rządu:

I. W ZAKRESIE SPRAW EKONOMICZNYCH:
• Wprowadzenie podatku od transakcji finansowych
Dzisiaj bardziej opłacalne, bo nieopodatkowane, jest zarabianie
na transakcjach finansowych niż na działalności produkcyjnej,
czy usługowej. Banki zamiast inwestować w realną gospodarkę,
wolą spekulować kapitałem. Nie sprzyja to tworzeniu nowych
miejsc pracy.
• Zwiększenie opodatkowania osób o najwyższych dochodach
poprzez wprowadzenie dodatkowej stawki podatkowej
Polska jest państwem o wysokim rozwarstwieniu dochodów.
Zanika konstytucyjna zasada solidaryzmu społecznego oraz
społecznej gospodarki rynkowej. Trzeba zwiększyć progresję
podatkową poprzez wprowadzenie kolejnego progu podatkowego z nową, wysoką stawką podatkową dla najbogatszych
podatników.
• Płacenie podatków i składek na FUS od rzeczywistych
przychodów
Wprowadzenie zasady opłacania składki uzależnionej od dochodów z pozostawieniem dzisiejszej składki jako minimalnej.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz duże
gospodarstwa rolne osiągają znaczne dochody, a składkę ZUS
opłacają od 60% średniego wynagrodzenia.
• Podjęcie działań prawnych ograniczających powstawanie
zatorów płatniczych
Wprowadzenie norm dyscyplinujących strony umowy do ustalania krótkich terminów płatności oraz przepisu, zgodnie z którym,
co do zasady terminy umowne w transakcjach umownych nie
powinny przekroczyć 60 dni. Zmiana zasad naliczania odsetek
ustawowych.
• Opodatkowanie diet otrzymywanych przez osoby posłów,
senatorów i radnych samorządów terytorialnych
II. W ZAKRESIE GODNEJ PRACY, WALKI Z BEZROBOCIEM
I WZROSTEM ZATRUDNIENIA:
• Walka o zatrudnienie na etat, jako bezpieczniejszej i stabilniejszej formy pracy
Ograniczenie patologii jak: pracoholizm, wyzysk pracy, „wyścig
szczurów”, duże trudności z podjęciem pierwszego zatrudnienia
przez ludzi młodych, ograniczenie umów śmieciowych. Niezbędne są zmiany ustawowe nadające Państwowej Inspekcji
Pracy większe kompetencje w tym zakresie, domaganie się od
rządzących realnych programów ukierunkowanych na tworzenie
i ochronę miejsc pracy. Zabieganie, aby środki Funduszu Pracy
w coraz większym stopniu wykorzystywane były na ochronę
miejsc pracy, ochronę bezrobotnych i aktywne polityki rynku
pracy. Niezbędne jest wdrożenie całości działań w zakresie

•

•

•
•
•

•

uzyskiwania kwalifikacji, uznawania formalnej i nieformalnej
nauki, porównywalności kwalifikacji.
Działania na rzecz pełnej ratyfikacji Konwencji MOP nr 102
dotyczącej minimalnych norm zabezpieczenia społecznego.
Wysokość norm zasiłku dla bezrobotnych w Polsce nie spełnia
normy tam zawartej.
Poprawa sytuacji na rynku pracy, szczególnie młodzieży
„Narodowy Program Zatrudnienia” z elementami jak:
– stopniowe uruchomienie rezerw Funduszu Pracy,
– uruchomienie części rezerw Funduszu Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych,
– opracowanie i wdrożenie metod i środków zwiększenia efektywności zatrudnieniowej aktywnych programów rynku pracy
oraz metod zmniejszenia kosztów aktywizacji bezrobotnych,
– identyfikacja głównych barier tworzenia miejsc pracy w przedsiębiorstwach i gospodarce i stopniowa ich eliminacja,
– opracowanie i wdrożenie stabilnych warunków prawno-ekonomicznych, sprzyjających zatrudnieniu oraz tworzeniu miejsc
pracy” m.in. w dziedzinie podatków oraz pożyczek udzielanych
ze środków publicznych na tworzenie nowych miejsc pracy,
– opracowanie i wdrożenie systemu koordynacji kształcenia
zawodowego z popytem na pracę,
– pomoc dla pracodawców będących małymi przedsiębiorcami,
w przypadku zatrudnienia przez dłuższy czas ludzi młodych
będących zarejestrowanymi bezrobotnymi,
– ulgi inwestycyjne dla przedsiębiorców tworzących nowe
miejsca pracy na terenach małych miast i wsi, jeżeli zatrudniają młodych ludzi.
Wprowadzenie społecznego nadzoru partnerów społecznych nad Funduszem Pracy i Funduszem Gwarantowanych
Świadczeń Pracowniczych
Zwiększenie skuteczności walki z nielegalnym zatrudnieniem.
Likwidacja zapowiedzi kontroli Inspekcji Pracy.
Przekazanie części zadań i środków finansowych Europejskiego Funduszu Społecznego partnerom społecznym
Polska jest jedynym państwem UE, gdzie partnerzy społeczni
nie otrzymują do swojej dyspozycji istotnej części EFS na realizację zadań wynikających z przyjętych priorytetów i muszą
się o nie ubiegać w postępowaniach konkursowych.
Szybszy wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę
W Polsce minimalne stanowi tylko 42% wynagrodzenia średniego (UE – 60%). OPZZ złożyło w Sejmie propozycję dojścia płacy
minimalnej do poziomu 50% średniej krajowej w ciągu 2 lat.

III. W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, W TYM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH:
• Kompleksowy przegląd systemu świadczeń z pomocy
społecznej oraz świadczeń rodzinnych
Uzależnienie tych świadczeń od kryteriów dochodowych, obowiązujących od 1 października 2015r.
• Zniesienie limitu zarobków, powyżej którego najbogatsi
nie płacą składek na ubezpieczenia społeczne
Osoby, których dochody przekraczają 30-krotność przeciętnego
wynagrodzenia, zwolnione są z płacenia składek do Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych.

aktualności
• Wprowadzenie rozwiązań prawnych zachęcających pracodawców do organizowania Pracowniczych Programów
Emerytalnych
• Nowelizacja przepisów ustawy o emeryturach pomostowych
Rozszerzenie katalogu prac w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze oraz zwiększenie uprawnień PIP – do merytorycznej oceny charakteru pracy i możliwości kwalifikowania
stanowiska do wykazu jako pracy w warunkach szczególnych
i szczególnym charakterze.
• Wzrost najniższych emerytur i rent
Najniższa emerytura i renta jest poniżej minimum socjalnego
lub jest na granicy minimum egzystencji.
• Wzrost świadczeń z pomocy społecznej oraz innych świadczeń kierowanych do najuboższych
Cykliczne podnoszenie kryteriów dochodowych. Kryteria dochodowe uprawniające do uzyskiwania świadczeń z pomocy
społecznej powinny wzrastać zgodnie z ustawą o pomocy
społecznej, a nie uznaniowo, w zależności od kondycji budżetu
państwa.
• Zwiększenie roli medycyny pracy w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej wobec zatrudnionych powyżej 55
roku życia
• Wzmacnianie prawa gwarantującego równy dostęp do
świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych
Korekta systemowych rozwiązań prawa medycznego w zakresie
,,koszyków” świadczeń gwarantowanych, leków refundowanych,
sieci szpitali i finansowania świadczeń.
• Wprowadzenie możliwości przechodzenia na emeryturę
w wieku niższym od 67 lat dla osób opłacających składkę
35/40 lat oraz niektórych kategorii prac szczególnie niebezpiecznych, skomplikowanych i wymagających znacznego
wysiłku fizycznego
Osoby opłacające składkę 35/40 lat wpłacają wystarczające
kwoty do otrzymania emerytury. Jej wysokość zawsze jest
uzależniona od okresu składkowego, więc osoby pracujące
dłużej będą miały wyższą emeryturę. Pracownik powinien mieć
jednak prawo wyboru.
• Opracowanie systemowych rozwiązań prawnych regulujących płace pracowników ochrony zdrowia
IV. W ZAKRESIE PRAWA PRACY I PRAWA ZWIĄZKOWEGO:
• Ograniczenie możliwości zatrudniania pracowników na
umowy cywilno-prawne w sytuacji gdy zachodzą przesłanki
zatrudnienia na umowę o pracę
Zwiększenie kontroli i uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy
(możliwość stwierdzania w formie decyzji istnienia stosunku
pracy, zwiększenie kar za łamanie prawa pracy), opodatkowanie
umów zleceń nie tylko gdy dotyczą pracowników zatrudnionych na umowy o pracę u danego pracodawcy, ale u tego
samego właściciela kilku firm. Przyznanie prawa do urlopu
wypoczynkowego osobom zatrudnionym na długotrwałych
umowach zleceniach oraz naliczanie od tych osób składki na
fundusz socjalny.
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• Walka z samozatrudnieniem zastępującym umowy o pracę
Zwiększenie kontroli i uprawnień PIP. Wielu pracodawców
wymusza zgodę na rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika w zamian za kontrakt, jaki otrzyma od zakładu jako
jednoosobowy podmiot gospodarczy.
• Wzmocnienie reprezentatywności związków zawodowych
w zakresie zbiorowego prawa pracy
Wzmocnienie roli reprezentatywnych zakładowych organizacji
związkowych. Pracownicy firm, w których nie działają związki
zawodowe powinni mieć prawo do wyboru – spośród reprezentatywnych organizacji związkowych – tej, która będzie
reprezentowała ich interesy w rokowaniach zbiorowych.
• Określenie katalogu informacji dotyczących zakładu pracy
przekazywanych na wniosek związków zawodowych
• Umożliwienie wejścia w spór zbiorowy z podmiotem, który
kształtuje środki pieniężne i wynagrodzenia poszczególnych grup zawodowych oraz podejmuje decyzje dotyczące
przyszłości zakładu pracy
• Uniemożliwienie blokowania sporów zbiorowych i strajków
przez nieuczciwych pracodawców
• Zrównanie uprawnień osób pracujących (pracowników)
z pracodawcami w zakresie zwolnienia podatkowego z tytułu
opłacania składki członkowskiej na rzecz związku zawodowego oraz składek na rzecz organizacji międzynarodowych
• Zmiana zasad reprezentatywności organizacji pracodawców, które umożliwią zawieranie ponadzakładowych układów zbiorowych pracy
Wprowadzenie zapisów uznających za reprezentatywne tylko te
organizacje pracodawców, które mają zdolność do zawierania puzp.
• Uznanie pakietów socjalnych za źródła prawa pracy
• Podjęcie działań na rzecz wykorzystywania przez związki
zawodowe art. 218 rozdziału XXVIII Kodeksu karnego –
„Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową”
Kierowanie pod adresem PIP, prokuratury i sądów wystąpień
zmierzających do stosowania obowiązujących przepisów prawa.
• Wydłużenie urlopów wypoczynkowych do 35 dni w roku
kalendarzowym
W Polsce znacznie wydłużono wiek emerytalny, a Polacy są
jednym z najbardziej zapracowanych narodów Europy – średni
czas pracy w podstawowym miejscu pracy to aż 42,5 h. Obecny
wymiar urlopów wypoczynkowych (20 i 26 dni) nie gwarantuje
właściwej regeneracji sił, nie służy ochronie zdrowia pracownika
oraz przywrócenia pełnej zdolności do pracy.
• Objęcie zatrudnienia niepracowniczego przepisami ochronnymi z prawa pracy, w szczególności osób pracujących na
umowach cywilnoprawnych i samozatrudnionych
• Ograniczenie/zakaz wykonywania pracy w niedziele w placówkach handlowych
• Wprowadzenie w życie zasady „równa płaca za taką samą
pracę w tym samym miejscu” w odniesieniu do pracowników delegowanych
• Wprowadzenie do programów nauczania zajęć o związkach zawodowych
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tabor

„Wukadka” wczoraj i dziś
W

ysłużone składy EN94 wyprodukowane we wrocławskim Pafawagu zakończyły swoją
44-letnią służbę w spółce Warszawska Kolej Dojazdowa. Maszyniści i pasażerowie
z zadowoleniem przyjęli nowy tabor.

Początki „wukadki” - Elektryczne Koleje Dojazdowe. Koniec budowy linii Warszawa–Grodzisk. Pokazowy przejazd we wrześniu 1927 r.

Wagon silnikowy EN80 przed halą lokomotywowni w Grodzisku Mazowieckim,
lata 60. XX w.

EN80 na stacji Grodzisk Maz. Radońska, I połowa lat 60.

W przygotowującej się do lipcowego jubileuszu 15-lecia
spółce miało ostatnio miejsce kilka ważnych, ściśle ze sobą
powiązanych, wydarzeń. Z dniem 28 maja nastąpiła zmiana
napięcia zasilania w sieci trakcyjnej – z 600V do 3000V prądu
stałego. Od tego dnia ruch na „wukadce” odbywa się z wykorzystaniem taboru przystosowanego wyłącznie do napięcia
3000V. Czyli elektrycznych zespołów trakcyjnych serii: EN95
(typ 13WE) i EN97 (typ 33WE) oraz EN100 (typ 39WE).
Wyprodukowany przez bydgoską Pesę tabor jest użytkowany przez spółkę odpowiednio od 2004 (EN95 – 1 szt.) i 2012
roku (EN97 – 14 szt.). Najnowszy nabytek stanowi 6 ezt serii
EN100 zakupionych od Newagu, w ramach projektu współfinansowanego przez kraj związkowy Szwajcaria – programu
współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
W chwili zamykania numeru GM, spółka dysponowała trzema
pojazdami tego typu (ostatni ma trafić do niej w sierpniu). Do
ich obsługi przeszkolonych zostało 8 maszynistów.
Z kronikarskiego obowiązku dodajmy, że przewozy realizowane przez tę serię zainaugurował EN100-01w ramach kursu
nr 2202: Grodzisk Mazowiecki Radońska (odj. 5:03) – Podkowa Leśna Główna (przyj. 5:13), a następnie nr 201: Podkowa
Leśna Główna (odj. 5:48) – Milanówek Grudów (przyj. 5:55).
Dzień później na linię WKD wyjechały pojazdy serii EN100: 02
oraz 03.

(raz)
Fot. Archiwum Izby Tradycji EKD/WKD,
K. Kulesza i G. Moc

Jeden z ostatnich rejsów EN94, 27 maja br.

tabor

Ostatnia służba na EN 94...

STANISŁAW BUGAJSKI,
przewodniczący ZZM w WKD:
...i pożegnalna sesja fotograficzna pasażerów i miłośników kolei

Noc z 27 na 28 maja 2016 roku będzie
z pewnością jedną z najważniejszych dat
w długiej historii WKD. Na szlaku WKD
kursują już tylko jednostki nowej generacji.
To nowoczesny tabor. Zdecydowanie poprawił się komfort podróżowania. Pojazdy
zapewniają więcej miejsca dla podróżnych, a wszystkie przedziały
są klimatyzowane. Dla nas, maszynistów, istotne jest jednak to,
że nasza praca zmieniła się na korzyść. Kabiny są wyciszone,
klimatyzowane, a pulpity sterownicze czytelne i ergonomiczne
w obsłudze. Zapewniają doskonałą widoczność szlaku i sygnalizatorów. Zmiana napięcia w sieci trakcyjnej znacznie poprawiła
charakterystykę eksploatacyjną jednostek, a to przekłada się
bezpośrednio dla maszynisty na bezproblemowe utrzymanie
rozkładu jazdy. Należy zaznaczyć również niską awaryjność taboru.

Nowy tabor WKD: EN 97 produkcji Pesy...

...i EN100 produkcji Newagu
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prawo

Księga wieczysta
P

rowadzona dla każdej nieruchomości zawiera informacje
dotyczące właścicieli i obciążeń nieruchomości oraz dane
o położeniu, powierzchni itp.

Księga powinna być aktualna, dlatego
w razie zmiany danych właściciel powinien
złożyć wnioski aktualizujące. W mojej praktyce często spotykam się z nieaktualnymi
danymi – np. figurują panieńskie nazwiska
albo ujawnione są osoby, które już nie
żyją. Po śmierci właścicieli nieruchomości
warto przeprowadzić sprawę spadkową
lub dokonać poświadczenia dziedziczenia
przed notariuszem – po to, aby nanieść
w księdze odpowiednie korekty.
Zdarzały mi się sprawy, w których
księgi nie były aktualizowane od dziesięcioleci, więc udziały zostały na skutek
spadkobrania podzielone na wiele małych
części i nie dało się odnaleźć aktualnych
OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE

spadkobierców. To szczególnie trudne
jeśli rodziny nie mają ze sobą kontaktu.
W księgach należy zwrócić szczególną
uwagę także na dział dotyczący obciążeń, w którym wpisywane są ograniczone
prawa rzeczowe, np. służebności lub hipoteka. Znajdziemy w nim też informację
o tym, jakie zadłużenia zostały wpisane
w hipotekę oraz czy np. nieruchomość
nie jest obciążona służebnością gruntową
lub osobistą.
Jeśli księga zawiera niezgodności
w zakresie np. powierzchni nieruchomości, numeru działki czy kondygnacji można
sprostować treść poprzez złożenie odpowiedniego powództwa.
OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE

Sama analiza treści księgi jest obecnie
dość trudna, ponieważ księgi urządzone są w formie tabelki, kilkustronnego
formularza. Dane zawarte w rubrykach
są moim zdaniem nieczytelne. Nigdy nie
można bagatelizować pism z sądu wieczystoksięgowego, zawierających informację
o księgach wieczystych. Zaskarżanie postanowień tego sądu możliwe jest w bardzo
krótkich terminach. Dlatego otrzymawszy
korespondencję sądową, która będzie
niezrozumiała, należy niezwłocznie skonsultować się z prawnikiem.
Treści ksiąg wieczystych dostępne
są nieodpłatnie na portalu https://ekw.
ms.gov.pl . Przeglądanie nie wymaga ani
rejestracji użytkownika ani wnoszenia
opłat, które uiszcza się jedynie za pobranie
elektronicznego wyciągu księgi – w internecie 20 zł, w sądzie 30 zł.

Małgorzata Karolczyk-Pundyk
Kancelaria-porada.pl
OGŁOSZENIE PŁATNE

OGŁOSZENIE PŁATNE

Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o., Oddział w Łodzi
ul. Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź
tel. (42) 61 32 666, fax (42) 61 32 699
Od 1960 roku Zakład dostarcza kompletne wyposażenie elektryczne dla eksploatowanych
w Polsce pojazdów trakcyjnych. Aktywnie uczestniczymy w projektach modernizacyjnych taboru szynowego,
dostosowując nasze produkty do potrzeb operatorów, bazując na sprawdzonych rozwiązaniach technicznych,
z jednoczesnym zapewnieniem spełnienia rosnących wymagań bezpieczeństwa pracy i norm środowiskowych.
W ostatnich latach rozszerzyliśmy naszą ofertę o usługi utrzymania dla eksploatowanego w Polsce taboru
produkcji Bombardier Transportation.

OBECNIE NASZA OFERTA OBEJMUJE:
• aparaturę trakcyjną prądu stałego na napięcia od 24V do 3000V i prądy od 5A do 2000A:
– fabrycznie nowe szafy aparatowe do lokomotyw elektrycznych;
– rezystory rozruchu i hamowania dla pojazdów kolejowych;
– urządzenia energoelektroniczne dla trakcji kolejowej;
• usługi projektowe i techniczne (inżynieryjne) w zakresie produkowanych wyrobów
łódzkiego Oddziału Spółki Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o.
• kompleksowy serwis utrzymania dla taboru Bombardier Transportation
przez cały cykl życia pojazdu:
– lokomotywy rodziny TRAXX;
– wagony piętrowe (push-pull);
Zakład posiada certyfikat zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością,
Środowiskiem i BHP wg norm ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001, IRIS rev. 2.

13

OGŁOSZENIE PŁATNE

14

ludzie

Wsparcie przyszłych
maszynistów
S

zybka Kolej Miejska w Trójmieście opracowała i wdrożyła pilotażowy program mentoringu
dla praktykantów przygotowujących się do złożenia egzaminu na świadectwo maszynisty.

Proces szkolenia maszynisty jest trudny i skomplikowany, dlatego okres nauki
teoretycznej oraz praktycznej przygotowujący do pracy w zawodzie maszynisty
trwa ok. dwóch lat. Dla osób „z zewnątrz”
kolejowa rzeczywistość i nowe pojęcia
typu semafor, szlak, odcinek, posterunek, instrukcje i przepisy, czy sygnalizacja
kolejowa na początku wydawać się może
czarną magią. Spółka PKP SKM w Trójmieście postanowiła wesprzeć maszynistów-praktykantów, by łatwiej mogli przyswoić
sobie te i inne zagadnienia.
Pilotażowy program mentoringu w ramach szkolenia kandydatów na maszynistów został opracowany i wdrożony
w 2015 r. przez Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania SKM. Ma na celu wsparcie
procesu szkolenia przez doświadczonych
pracowników cieszących się autorytetem zawodowym i osobistym, zwanymi
mentorami. Mentor „towarzyszy merytorycznie” kandydatowi do czasu złożenia
egzaminu poprzez cykliczne indywidualne
konsultacje, wyjaśnianie niezrozumiałych

zagadnień z zakresu szkolenia w części
teoretycznej, jak i praktycznej.
Ten rodzaj „korepetycji” zdobył uznanie
wśród kandydatów, bo 100 proc. (czyli 20
osób) postanowiło dobrowolnie skorzystać z formy pomocy. Czas oraz wyniki
przyswojenia wiedzy przez kandydatów
będą najlepszą oceną projektu. Z do-

tychczasowego monitoringu wynika, że
zarówno osoby mentorowane, jak i mentorzy oceniają go pozytywnie. Jarosław
Kulaszewicz, na co dzień maszynista instruktor i mentor: – Program może być
przydatny dla szkolących się kandydatów
na maszynistów. Oczywiście najwięcej
zależy od nich samych – od dociekliwości
i chęci zgłębienia tajników przyszłego zawodu. My służymy swoim doświadczeniem
i wiedzą, ale też w pewnym sensie motywujemy do jej pogłębiania – powiedział.
Mariusz Sabisz, mechanik z wykształcenia,
wcześniej instruktor nauki jazdy: – Dzięki
indywidualnym spotkaniom z mentorami
udało się przyswoić wiele zagadnień, jak
np. obwód główny EN 57, sterowanie czy
obwody pneumatyczne – powiedział.
Mentorom, nawiasem mówiąc członkom
naszego związku, życzymy cierpliwości i wyrozumienia, a młodszym kolegom – wytrwałości w osiągnięciu zamierzonego celu. 
Krzysztof Apostel
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Nie mówimy żegnaj
Rodzina, liczne grono kolegów maszynistów z Przewozów Regionalnych oddziału olsztyńskiego oraz spółek Grupy PKP,
pracownicy warsztatu i przedstawiciele administracji pożegnali maszynistę instruktora Kleofasa Łotacha. Swój ostatni pociąg
przyprowadził i zatrzymał przy peronie „Emerytura” olsztyńskiego dworca 30.12 ub.r.
Dla kolegów i przyjaciół „Klimek”, to postać nietuzinkowa. Przepracował na kolei blisko 45 lat, z czego 42 lata w drużynach trakcyjnych. Zaczynał od pomocnika maszynisty, później drogą pogłębiania wiedzy kolejno awansował na maszynistę trakcji spalinowej
i elektrycznej. Zwieńczeniem kariery był awans w 1992 r. na stanowisko maszynisty instruktora. Do chwili przejścia na emeryturę wyszkolił wielu maszynistów i instruktorów. Dał się poznać jako dobry wychowawca kolejnych pokoleń braci maszynistowskiej.
Brał również czynny udział merytoryczny przy redagowaniu instrukcji dla maszynistów i pomocników
maszynisty. Współtworzył instrukcję dotyczącą sterowania ruchem pociągów, zwłaszcza w zakresie utrzymania i eksploatacji kolejowych pojazdów trakcyjnych.
Uczestniczył czynnie w pracach modernizacyjnych
taboru spalinowego.
Za swoje zaangażowanie był wielokrotnie odznaczany m.in.: Srebrną i Złotą Odznaką „Przodujący Kolejarz”, Honorową Odznaką „Zasłużony dla Kolejnictwa”.
Koledzy maszyniści z PR Olsztyn życzą za naszym
pośrednictwem samych słonecznych dni na zasłużonej
emeryturze, spełnienia wszelkich marzeń i oczywiście
stu lat w zdrowiu.

(Ol)

Przecinając pamiątkową wstęgę 21 marca wjechał
do świata szczęśliwych emerytów starszy maszynista
Jerzy Mazurkiewicz z Małopolskiego Oddziału Przewozów Regionalnych, sekcja Tarnów. Po przyprowadzeniu
ostatniego pociągu na peronie czekali z kwiatami koledzy
maszyniści, koleżanki oraz kierownictwo sekcji. Życzyli
na długiej emeryturze, co najmniej tak długiej jak praca
zawodowa (16.07.1974–21.03.2016), zasłużonego odpoczynku, wielu lat życia i spełnienia marzeń.

(PG)
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Wakacyjne pociągi retro

Barometr
Czy Pani/Pana zdaniem suwerenność Polski
jest zagrożona?

23%

12%

ZDECYDOWANIE
NIE

ZDECYDOWANIE TAK

30%

RACZEJ TAK

kansen Taboru Kolejowego w Chabówce
zaprasza na wakacyjne przejazdy retro do
przepięknie położnej stacji w Kasinie Wielkiej. Od
2 lipca 2016 r. we wszystkie weekendy wakacyjne do
28 sierpnia, z wyjątkiem dnia 20 sierpnia (sobota).

S

30%

RACZEJ NIE

5%

NIE WIEM

Zabytkowe pociągi zestawione z lokomotywy parowej i wagonów sprzed 80 lat będą jeździć po jednym z najpiękniejszych
fragmentów Galicyjskiej Kolei Transwersalnej, która zachowała
swój niepowtarzalny, oryginalny i historyczny wygląd. Podczas
postoju na stacji w Kasinie Wielkiej, rodzinnej miejscowości Justyny
Kowalczyk, można skorzystać z atrakcji dla dzieci przygotowanych
przez stację narciarską „Śnieżnica”, miło spędzić czas i podziwiać
przepiękną panoramę Beskidu Wyspowego i Pogórza Wielickiego.
Stacja kolei linowej znajduje się przy stacji PKP.

Źródło: Sondaż Milword Brown dla Faktów TVN i TVN24, maj 2016

Cytat miesiąca
MAMY RELATYWNĄ
SYTUACJĘ NA KOLEI.
PRZEJAWIA SIĘ
W INNYM RESPEKTOWANIU
KOLEJOWYCH REGULACJI UNIJNYCH
W KRAJACH ZACHODNICH
I W „NOWYCH” KRAJACH
CZŁONKOWSKICH

ABY PILNOWAĆ INTERESÓW SPÓŁEK,
KTÓRE REPREZENTUJEMY,
ISTOTNE JEST ZROZUMIENIE
MECHANIZMÓW
Wojciech Balczun, prezes Kolei Ukraińskich (Ukrzaliznycja), na debacie
„Kolejowy rynek cargo” podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, kwiecień 2016

Stacja
Chabówka Skansen
Chabówka Stacja PKP
Rabka–Zdrój
Rabka Zaryte
Mszana Dolna
Kasina Wielka
Stacja
Kasina Wielka
Mszana Dolna
Rabka Zaryte
Rabka–Zdrój
Chabówka Stacja PKP
Chabówka Skansen

Chabówka–Kasina Wielka
Pociąg poranny
o. 9.30
9.45
9.50
9.59
10.21
p. 10.40
Kasina Wielka–Chabówka
Pociąg poranny
o. 12.00
12.20
12.42
12.51
12.55
p. 13.00

Pociąg popołudniowy
o. 14.10
14.20
14.25
14.34
14.56
p. 15.15
Pociąg popołudniowy
o. 16.35
16.55
17.18
17.27
17.31
p. 17.40

Pociągi kursują w dniach: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31. lipca,
6, 7, 13, 14, 15, 21, 27, 28. sierpnia 2016 r.
Bilety do nabycia tylko u obsługi pociągu bez dodatkowych opłat.
Cena biletu w jedną stronę: 20 zł. Dzieci do lat 4 – przejazd
bezpłatny. Promocyjny bilet w dwie strony ważny w godzinach
9.00–13.00 lub 14.00 – 18.00 – 30 zł. Promocja nie obejmuje
przejazdu Chabówka – Kasina Wielka porannym pociągiem
i powrotu Kasina Wielka–Chabówka popołudniowym.
Pasażerowie wsiadający lub wysiadający z pociągu na terenie
Skansenu w Chabówce zobowiązani są wykupić bilet wstępu
zgodnie z cennikiem.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

LESZKA ZAJĄCA
Zastępcy Głównego Inspektora Pracy

Rodzinie i bliskim
wyrazy głębokiego współczucia i żalu
składa
Rada Krajowa ZZM

forum
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Kongres Chrześcijańskich Kolejarzy

Z

organizowany w dniach 9–13 maja w Lublinie i Warszawie przez Krajowe Duszpasterstwo
i Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich XIX Europejski Kongres Chrześcijańskich
Kolejarzy patronatem objęli: ks. arcybiskup Wojciech Polak – prymas Polski, ks. arcybiskup
Stanisław Budzik – metropolita lubelski, Andrzej Adamczyk – minister Infrastruktury
i budownictwa oraz Przemysław Czarnek – wojewoda lubelski.

Spotkania odbywają się cyklicznie od 50 lat. Polska była
po raz drugi ich gospodarzem (w 1995 r. Kongres odbył się
w Krakowie). Tegorocznemu towarzyszyło przesłanie „Bądźmy
świadkami Miłosierdzia”. Przybyli nań kolejarze z Białorusi, Austrii, Czech, Francji, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Była okazja nie
tylko wymienić doświadczenia czy poglądy, ale również ukazać
uczestnikom Kongresu piękno naszego kraju poprzez realizację
programu turystycznego.
Na mszy w lubelskiej archikatedrze metropolita lubelski abp Budzik zwrócił w homilii uwagę
na 1050. rocznicę Chrztu Polski, Światowe Dni
Młodzieży i Rok Miłosierdzia. Podkreślił znaczący
wkład kolei w przygotowanie Światowych Dni Młodzieży. Przypomniał, że w czasie audiencji ogólnej
27 kwietnia w Watykanie papież Franciszek otrzymał
od polskich kolejarzy prezent w postaci honorowego biletu PKP Intercity na pociąg „Św. Faustyna”
(z Gdyni do Krakowa), z zaproszeniem na ŚDM.

Organizatorzy zachęcali delegacje z poszczególnych kolei, aby
w porozumieniu z kompetentnymi władzami kolejowymi i kościelnymi rozważyły w swoich środowiskach możliwość wspólnego
wystąpienia do Stolicy Apostolskiej z prośbą o ogłoszenie św.
Katarzyny Aleksandryjskiej patronką wszystkich kolejarzy Europy.


Teresa Adamska
KSKP
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po godzinach

Humor
Mężczyzna ze swoją wybranką grają
w ruletkę. Krupier pyta:
– Jaką liczbę obstawić?
Facet do kobiety:
– Obstaw tyle, ile masz lat.
Kobieta:
– Stawiam na 35.
Krupier po chwili:
– 45 proszę państwa.
Facet:
– No i widzisz kłamczucho!
•
– Dzień dobry, czy są kotlety mielone?
– Mielim.
– To ja poczekam.
– Mielim wczoraj.
•
W szpitalu lekarz pyta pacjenta:
– Czy nie odczuwa pan nudności?
– Nie! Mam tu takie małe radyjko.
•
– Słyszałam, że wyszłaś za mąż?
I jak mąż, przystojny?
– Trochę ładniejszy od diabła.
– To pewnie w łóżku, no wiesz…
– Nie, raczej przeciętnie.
– Kasa?
– Średnia krajowa.
– To co ty w nim widzisz?
– Nie przesiaduje w Internecie.
– Jak ja ci zazdroszczę…
•
W czasie nabożeństwa, szeptem
do osoby obok:
– Jakie jest tu hasło do wi-fi?
– Jezu Chryste, człowieku…
– To ma sens. Z małej czy wielkiej
litery?
•
Do domu bogaczy wtargnęli rabusie.
– Złoto jest? – pytają.
– Jest – mówi mąż – 100 kg.
– To nie gadaj, tylko dawaj!
Mąż odwraca się w stronę sypialni
i głośno woła:
– Krysiu, złoto moje, wstawaj! Panowie przyszli po ciebie!

Fraszki Jerzego Szulca
NATURYSTA

NAGROBEK MUZYKA

WSTRĘT

Zdjął na plaży gacie
Również i Agacie

Wszystko mu grało
Ale przestało…

I Francuz, gdy nie może
obrzydzenia znieść
Też się zastanawia,
jak tę żabę zjeść.

Modelarstwo
Fragment
dioramy lokomotywowni
wykonanej
przez Andrzeja
Godulę z OKMK
„Piętrusek”.
Po raz pierwszy
zaprezentowanej publicznie
podczas
III Trybunałów
Modelarstwa
Kolejowego
w Piotrkowie
Trybunalskim.
Fot. G. Moc

Filatelistyka

D

ziałający od 2011 roku Gliwicki Klub Kolekcjonerów skupia
filatelistów, numizmatyków oraz innych kolekcjonerów
będących miłośnikami tego miasta i regionu. Wśród najnowszych
emitowanych walorów są także związane z transportem
szynowym.
Takich jak piękna kartka pocztowa z serii „Gliwickie Wieże Ciśnień”,
ofrankowana znaczkiem spersonalizowanym z kolejową wieżą ciśnień z początku XX wieku znajdującą się przy ul. St. Kostki. Znaczek jest ostemplowany datownikiem dziennym UP
Gliwice w dniu 11.04.2016 r. Ten
sam motyw wieży ciśnień znajduje
się również w części ilustracyjnej
kartki pocztowej. Widnieje tam
jeszcze inny dawny element infrastruktury kolejowej, a mianowicie
żuraw wodny oraz „cieniowany”
parowóz.

(amur)

krzyżówka nr 6

po godzinach
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Rozwiązania krzyżówki nr 6 prosimy nadsyłać do 3 lipca 2016 r. pod adresem: Grójecka 17, 02–021 Warszawa lub mailem: rkzzm@wp.pl
z dopiskiem „Krzyżówka nr 6”. Za prawidłowe rozwiązanie rozlosujemy gadżety związkowe. Nagrodę wyślemy pocztą.
Rozwiązanie krzyżówki nr 5: „Zamknięte rogatki”. Nagrodę – pobyt weekendowy dla dwóch osób w wybranym ośrodku Natury Tour
– wylosował Mariusz Stefanowski z Raciborza. Gratulujemy. Informację prześlemy pocztą.
Przypominamy, że warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest dołączenie pisemnej zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych.

BIULETYN ZWIĄZKU ZAWODOWEGO MASZYNISTÓW KOLEJOWYCH W POLSCE
Wydawca: Rada Krajowa Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce
ul. Grójecka 17, 02–021 Warszawa, tel. (22) 474 26 15, fax (22) 474 26 16, tel. kol. 922 474 26 15 lub 16
e-mail: rkzzm@wp.pl
Zespół redakcyjny: Rafał Zarzecki (redaktor naczelny), Paweł Spychalski, Adam Murawski, Grzegorz Moc.
Druk: Drukarnia Kolejowa Kraków
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i adiustacji, a także zmiany tytułów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji i ogłoszeń płatnych.
Na okładce: Pociąg Regio relacji Zakopane–Kraków Główny zjeżdża z Przełęczy Sieniawskiej. Fot. G. Moc

ZACHÓD SŁOŃCA
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