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Żałoba narodowa
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AKTUALNOŚCI

Posiedzenie Rady, które odbyło się w dniach 24–26 
marca, miało charakter typowo roboczy. Nie zapraszano 
gości z kierownictwa kolejowych spółek. Pojawiła się za to 
trzyosobowa delegacja maszynistów z Zespołu Młodych. 
Przywiozła wypracowane wspólnie postulaty, nad którymi 
pochyliła się Rada Krajowa. Wszystkich przybyłych podzie-
lono na trzy grupy robocze. Każda z nich po kolei omawiała 
zagadnienia związane z polityką wewnętrzną, zewnętrzną 
oraz międzynarodową i informacyjną ZZM. Dyskusją mo-
derowali Piotr Rybikowski, Sławomir Centkowski i Zdzi-
sław Krzyżaniak. Wiążące decyzje dotyczące strategii ZZM 
zapadną na kwietniowym zjeździe w Mielnie.

W trakcie posiedzenia omówiono także bieżącą sytua-
cję w kolejowych spółkach. Z dużym niepokojem przyjęto 
zawirowania wokół Przewozów Regionalnych. Dopiero po 
dwóch miesiącach wznowiono przerwane w styczniu (ze 

względu na potrzebę konsultacji z samorządami) posiedze-
nie Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa poświęcone sytu-
acji w spółce. Sęk w tym, że termin wyznaczono akurat na 
26 marca, kiedy Rada Krajowa zebrała się w Ochotnicy. Nic 
nie dały próby jego przesunięcia i ostatecznie na posiedze-
niu zabrakło przedstawicieli ZZM. Szeroko omówiono także 
wyniki referendum strajkowego w Górnośląskim Zakładzie 
spółki PR, w którym udział wzięli tylko członkowie KKZZ. 
Inne związki zawodowe nie potrafiły zdobyć się na gest so-
lidarności i nie przyłączyły się niestety do działań Konfede-
racji, co przyjęto z rozczarowaniem. Pojawiła się konkluzja, 
że nie ma w takim razie potrzeby uszczęśliwiania nikogo na 
siłę. Z lekcji tej zostaną więc wyciągnięte stosowne wnioski.

Rada przyjęła również uchwałę w sprawie zmian w reje-
strach RK ZZM. Przedyskutowała również kwestie związa-

Z prac Rady Krajowej
Posiedzenie Rady Krajowej ZZM w Ochotnicy poświęcone było strategii 
związku na najbliższe lata. Nad wypracowanymi wnioskami pochyli się 
Walny Zjazd Delegatów.
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ne ze szkoleniami w ramach projektu szkoleniowego KKZZ 
„Kompetentni partnerzy = skuteczny dialog”, finansowanego 
ze środków unijnych. Pierwsze szkolenia odbędą się z koń-
cem kwietnia w Warszawie, kolejne w Gdańsku i Szczecinie 
(maj), Krakowie (czerwiec), Lublinie i Wrocławiu (wrzesień) 
oraz Poznaniu (październik). Dyskutowano także o innym 
projekcie szkoleniowym dotyczącym maszynistów, a także 
o uruchomieniu telekonferencji w sieci telefonicznej ZZM 
oraz kształtowaniu poziomu wynagrodzeń w spółkach. 

Rada Krajowa zadecydowała także o zmianie w logo-
typie związku. Przyjęto uchwałę o usunięciu z niego logo 
PKP. Decyzja podyktowana była m.in. faktem, że coraz 
większa liczba członków związku pracuje w spółkach 
spoza Grupy PKP. Powinna także przyczynić się do zmia-
ny postrzegania naszej organizacji przez maszynistów 
zrzeszonych w innych kolejowych spółkach, a być może 
skłonić ich do wstępowania w struktury ZZM.

(raz)

AKTUALNOŚCI
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Wybory w Branży 
Transport OPZZ
Szef Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych Leszek 
Miętek został wybrany na przewodniczącego Branży Trans-
port OPZZ. 

Zebranie delegatów na VII Kongres OPZZ, które odbyło się 12 kwiet-
nia, poprzedziła minuta ciszy w hołdzie ofiar katastrofy lotniczej pod 
Smoleńskiem. W pierwszej części udział wzięło kierownictwo OPZZ 
z przewodniczącym Janem Guzem na czele i przedstawiciele dwóch 
branż – Transport oraz Handel, Usługi, Kultura i Sztuka. Omawiano m.in. 
projekty sprawozdania Rady OPZZ VI kadencji i programu Porozumienia 
na lata 2010–2014, a także kwestie związane z VII Kongresem Sprawo-
zdawczo-Wyborczym OPZZ, który odbędzie się w Warszawie z końcem 
maja. Delegatami ze strony ZZM będą tam: Leszek Miętek, Krzysztof Cieć-
ka, Bogusław Sady, Michał Pilecki, Jacek Serkowski i Mariusz Szczurek.

W drugiej części poszczególne branże wybierały nowe władze. Na 
funkcję przewodniczącego Branży Transport została zgłoszona jedna 
kandydatura – szefa KKZZ Leszka Miętka. Zwracając się do zebranych 
zapowiedział zintensyfikowanie współpracy i konsolidację w jej ramach. 
Wymienił m.in. wspólne problemy z którymi muszą się borykać wszyst-
kie zrzeszone w niej organizacje. Wspomniał pikietę pod Minister-
stwem Skarbu, która doprowadziła do przywrócenia szefowej Związku 
Zawodowego Personelu Pokładowego LOT do pracy. Po chwili niemal 
jednogłośnie został wybrany na przewodniczącego Branży Transport. 
Dotychczasowy przewodniczący Tadeusz Gawin podziękował za do-
tychczasową współpracę i życzył swojemu następcy sukcesów. Leszek 
Miętek został także wybrany na członka Prezydium OPZZ. W Komisji 
Rewizyjnej OPZZ zasiadać będzie natomiast Piotr Dubrownik, prze-
wodniczący MZZ Rewidentów Taboru.

Miłym akcentem były podziękowanie kierownictwa OPZZ dla maszy-
nistów za udział w pikiecie pracowników służby zdrowie pod Sejmem.

(R)
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Z końcem kwietnia w Warszawie od-
będą się pierwsze warsztaty w ramach pro-
jektu „Kompetentni partnerzy = skuteczny 
dialog”, finansowanego ze środków unij-
nych. Przeszkolonych zostanie 210 człon-
ków Konfederacji w siedmiu miastach. 

Program szkoleń obejmie zagadnienia 
z zakresu komunikacji interpersonalnej, 
wiedzy o dialogu społecznym, prowadze-
nia negocjacji i mediacji. Warsztaty pro-
wadzone będą w grupach 30-osobowych 
i potrwają 24-godziny. Oprócz Warsza-
wy (26–30 kwietnia) odbędą się również 
w Gdańsku (10-14 maja), Szczecinie 
(17–21 maja), Krakowie (14–18 czerwca), 
Lublinie (20-24 września), Wrocławiu 
(27 września–1 października) i Poznaniu 
(25–29 października).

Projekt „Kompetentni partnerzy 
= skuteczny dialog” realizowany jest 
w ramach Programu Operacyjnego Ka-
pitał Ludzki. Celem projektu jest pod-
niesienie jakości i skuteczności dialogu 
społecznego. Środki finansowe na rea-
lizację Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki na lata 2007 –2013 pochodzą 
z Europejskiego Funduszu Społecznego 
(85 proc.) i funduszy krajowych.  

AKTUALNOŚCI

Szkolenia 
KKZZ

Podziękowanie
Składam wyrazy podziękowania wszyst-

kim Kolegom, którzy wzięli udział w pikie-
cie w obronie służby zdrowia i praw pa-
cjenta do opieki medycznej, która odbyła 
się w dniu 7.04.2010 r. pod Sejmem RP.

To bardzo dla mnie ważne, że są człon-
kowie, którzy rozumieją konieczność zaan-
gażowania się osobiście w walkę o nasze 
podstawowe prawa.

Dziękuje wszystkim uczestnikom pikie-
ty, że zawsze mogę na Was liczyć.

Tylko wspólne działania mogą być sku-
teczne także w innych sprawach, z którymi 
przyjdzie nam się zmierzyć niebawem.

Leszek Miętek
Prezydent ZZM
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Zmiany 
w zarządzie 
PKP Intercity
Walne Zgroma-
dzenie Akcjona-
riuszy PKP Inter-
city S.A. powo-
łało 7 kwietnia 
Grzegorza Mę-
dzę na stanowis-
ko prezesa zarzą-
du – dyrektora
generalnego spół-
ki. 
Zastąpił dotychczasowego preze-
sa Krzysztofa Celińskiego. Ponadto 
z funkcji członka zarządu – dyrek-
tora handlowego został odwołany 
Marek Nitkowski. Jak dotychczas nie 
powołano jego następcy. 

Zmiany w zarządzie spółki uza-
sadniono potrzebą dostosowania spół-
ki do zmieniających się warunków 
funkcjonowania rynku kolejowych 
przewozów pasażerskich, z uwzględ-
nieniem planowanej prywatyzacji. 
Jednocześnie zarząd PKP S.A. zade-
klarował gotowość dalszej współpra-
cy w Grupie PKP z Krzysztofem Celiń-
skim i Markiem Nitkowskim.

Grzegorz Mędza jest absolwen-
tem wydziału handlu zagranicz-
nego Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie. W latach 1991–98 
był wiceprezesem zarządu firmy 
doradztwa finansowego Access Sp. 
z o.o., później prezesem zarządu 
Pekao Access Sp. z o.o. Przez ostat-
nie cztery lata był członkiem zarzą-
du firmy consultingowej Telos Part-
ners Sp. z o.o. W latach 2004–2005 
pełnił funkcję podsekretarza stanu 
ds. finansowania infrastruktury i re-
strukturyzacji kolei w Ministerstwie 
Infrastruktury. 

Nowy prezes PKP Intercity ma 
45 lat, żonę i trzy córki.  (R.)

Z ostatniej chwili

List od prezydenta ALE 
Szanowny Panie Prezydencie
Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy

Wielką konsternację i przerażenie wywołała w nas informacja o katastro-
fie samolotu rządowego w której zginęli prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
z małżonką, pracownicy Kancelarii Prezydenta, politycy, władze wojskowe, 
osoby ze świata gospodarki, a w szczególności – członkowie rodzin osób po-
mordowanych w Katyniu.

W imieniu własnym – jako prezydenta ALE – jak i organizacji członkow-
skich składam najszczersze kondolencje Związkowi Zawodowemu Maszyni-
stów Kolejowych w Polsce i polskim kolegom. Mamy nadzieję, że to tragiczne 
wydarzenie przyczyni się do poprawy stosunków polsko-rosyjskich.

Z poważaniem

Manfred Schell
Prezydent ALE

P.S. Podobnej treści listy napłynęły ponadto od prezydentów maszynistow-
skich związków zawodowych z Czech i Słowacji.

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2010 roku

Zarząd Spółki
PKP CARGO Spółka Akcyjna
ul. Grójecka 11
02-021 Warszawa

Związki Zawodowe będące stroną układu zakładowego żądają wdroże-
nia podwyżek wynagrodzeń w zakładach spółki w wysokości przeciętnie 
150 PLN w wynagrodzeniu zasadniczym na jednego pracownika zatrud-
nionego na dzień i kwietnia 2010 roku, począwszy od kwietnia 2010 roku. 
Niespełnienie naszych żądań upoważni nas do podjęcia działań przewi-
dzianych w Porozumieniu w sprawie wzajemnych zobowiązań stron Zakła-
dowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych przez 
Zakłady PKP CARGO S.A. zawartego w dniu 14 lutego 2005 r.

Stanowisko w sprawie podwyżek w PKP Cargo
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Protest odbywał się w wyjątkowym momencie. Na 7 
kwietnia przypada bowiem Światowy Dzień Zdrowia oraz 
Dzień Pracownika Służby Zdrowia. Właśnie tego dnia 
przedstawiciele branży postanowili upomnieć się o prawa 
swoje i pacjentów. Manifestowali m.in. przeciwko utrud-
nieniom w dostępie do świadczeń zdrowotnych. Organi-
zatorem akcji była NSZZ „Solidarność” we współpracy 
z OPZZ. To kolejny dowód na to, że związki zawodowe 
mogą i potrafią z sobą współpracować. Niech to będzie 
dobrym prognostykiem na przyszłość.

Pod Sejmem zjawiło się ok. dwóch tysięcy pracow-
ników służby zdrowia oraz reprezentanci innych branż. 
Wśród nich dało się zauważyć m.in. stoczniowców i hut-
ników. Na tym tle szczególnie wyróżniała się delegacja 
ZZM, z wiceprezydentem Bogusławem Sady na czele. 
Wszystko za sprawą kolejarskich mundurów i związko-
wych transparentów. Niektóre przedstawicielki służby 
zdrowia skorzystały z okazji i chętnie robiły sobie zdję-
cia z maszynistami. Wszyscy wspólni skandowali m.in. 
„zdrowie prawem, nie towarem”.

W swoim przemówieniu przewodniczący OPZZ Jan 
Guz wypominał rządzącym niezrealizowanie obietnic wy-
borczych i że nie dbają o zdrowie obywateli. Przypomniał, 
że Polacy mają utrudniony dostęp do wielu świadczeń zdro-
wotnych, miesiącami oczekują na wizytę u specjalistów. 
Domagał się naprawy tej chorej sytuacji. Potem delegacja 
w składzie: przewodniczący Guz i Janusz Śniadek (NSZZ 
,,S” ) oraz szefowe branżowych struktur służby zdrowia 
tych organizacji – Urszula Michalska i Maria Jolanta Och-
man, a także prezes Stowarzyszenia Pacjentów „Primum 

non Nocere” Adam Sandauer przekazała na ręce marszałka 
Sejmu Bronisława Komorowskiego petycję z postulatami. 
Podobną złożono także w Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów, dokąd przemaszerowano ulicami Warszawy spod 
Sejmu. Ze względu na nasz wspólny – jako potencjalnych 
pacjentów – interes publikujmy jej treść. 

Nasz wspólny interes
Blisko stu maszynistów wspierało pracowników służby zdrowia w proteście pod Sejmem. Zorganizo-
wany został m.in. w obronie praw pacjenta, czyli właściwie nas wszystkich.
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Szanowny Panie Marszałku!

,,Zdrowie i życie ludzkie jest największą wartością” 
– to istotne i ważne słowa, powtarzane w różnych sy-
tuacjach przez polityków, decydentów, osoby publicz-
ne. Jeśli jest tak rzeczywiście – warto dziś: w Światowy 
Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Służby Zdrowia 
– postawić pytanie: czy żyjemy w Kraju, w którym 
konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia i gwarancje 
państwa do zapewnienia swoim obywatelom równego 
i powszechnego dostępu do opieki medycznej jest prze-
strzegane i realizowane? 

Ostatnie miesiące i lata niestety, nie dają pozytywnej 
odpowiedzi na to pytanie. Skutki kryzysu ekonomiczne-
go nie ominęły również polskiej opieki zdrowotnej.

Po kilku latach wzrostu nakładów finansowych ze 
środków publicznych na ochronę zdrowia wynikają-
cych ze wzrostu gospodarczego i poprawy sytuacji ma-
terialnej obywateli – nastąpiło załamanie finansowania 
opieki zdrowotnej. Braki w spływie składki zdrowotnej 
pochłonęły wszystkie rezerwy finansowe systemu za-
bezpieczając jedynie bieżące płatności. Przypominamy 
w tym miejscu, że jedną z obietnic koalicyjnego rzą-
du PO-PSL było podniesienie składki na ubezpiecze-
nie zdrowotne bez dodatkowych obciążeń obywateli. 
Polska ze swoim poziomem nakładów przeznaczanych 
na ochronę zdrowia ze środków publicznych pozostaje 
nadal na jednym z niechlubnych ostatnich miejsc w Eu-
ropie. 

Dzisiejsza Manifestacja środowisk związkowych, 
medycznych i organizacji pacjentów zorganizowa-
na przez centrale związkowe – NSZZ ,,Solidarność” 
i Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych 
– to wyraz naszej determinacji na brak dialogu z rzą-
dem w tak newralgicznym obszarze, jakim jest ochrona 
zdrowia.

Z przykrością stwierdzamy, że dialog społeczny 
z ministrem zdrowia i premierem rządu PO-PSL, w spra-
wach ważnych dla pacjentów i pracowników, nie istnie-
je. Dlatego, chcąc mówić o sprawach ważnych dla nas 
wszystkich – pozostaje nam wyjść wspólnie na ulice. 

Panie Marszałku, 

Dzisiejszy, niezwykle symboliczny dzień – 7 kwiet-
nia – obchodzony jako Światowy Dzień Zdrowia i Dzień 
Pracownika Służby Zdrowia jest okazją do spojrzenia 
na sytuację polskiego pacjenta i pracownika ochrony 
zdrowia. 

Sondaże opinii publicznej od dłuższego czasu 
jednoznacznie pokazują, że niezadowolenie obywa-
teli z opieki zdrowotnej w naszym kraju wciąż rośnie 
– obecnie co trzeci z nas odczuwa utrudnioną dostęp-
ność do lekarza czy placówki opieki zdrowotnej, nawet 
w sytuacji zagrożenia życia czy zdrowia. Większość Po-
laków nie zgadza się na traktowanie zdrowia jak towa-
ru. Boimy się wzrastających wydatków na leki. Starzeje-
my się jako społeczeństwo, a wciąż brakuje rozwiązań 
systemowych w zakresie opieki długoterminowej czy 
zabezpieczenia świadczeń pielęgnacyjnych. 

Zła organizacja finansowania systemu, powoduje że pa-
cjent w październiku ma znacznie gorszy dostęp do opieki 
szpitalnej, niż ten który potrzebuje leczenia w styczniu.

Jeśli dojdzie do nieszczęścia, wypadku czy błędu 
medycznego, nie ma programu pomocy dla poszkodo-
wanych. Obowiązujące prawo, zamiast pomocy, gene-
ruje konflikt, zmuszając poszkodowanych do nierównej 
walki, w której latami, często bezskutecznie muszą oni 
dowodzić swych racji przed sądem.

Powszechna prywatyzacja nie jest receptą na uzdro-
wienie systemu opieki zdrowotnej. Doświadczenia 

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność”

Ogólnopolskie Porozumienie 
Związków Zawodowych

Warszawa, 7 kwietnia 2010 r.

Szanowny Pan 
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu RP
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innych krajów jednoznacznie pokazują, że zabezpie-
czenie potrzeb zdrowotnych społeczeństwa najpełniej 
gwarantuje system publiczny z uzupełniającą jego ofer-
tę sektorem usług prywatnych. 

Niepokojące zjawiska występują także obszarze 
spraw pracowniczych. 

Pracownicy coraz dotkliwiej odczuwają brak gwa-
rancji zatrudnienia, zwłaszcza w procesie przekształ-
ceń własnościowych placówek ochrony zdrowia. 
Wzrost płac na przestrzeni kilku ostatnich lat został 
głównie skonsumowany przez część środowiska me-
dycznego. Bulwersuje narastające rozwarstwienie 
płacowe pomiędzy różnymi grupami zawodowymi 
oraz wewnątrz tych grup i pojawiające się na tym 
tle konflikty płacowe. Obserwujemy coraz wyraźniej 
deficyt kadr w wielu znaczących specjalnościach 
medycznych. Standardem staje się wymuszanie na 
pracownikach zmiany umów o pracę na inne formy 
umów cywilnoprawnych i preferowanie samozatrud-
nienia.

Do tej grupy problemów należy dodać jeszcze je-
den: od kilku miesięcy z niedowierzaniem obserwujemy 
determinację strony rządowej podejmującej ponowną 
próbę wykreślenia dotychczasowych przepisów gwa-
rantujących wzrost wynagrodzeń pracownikom zatrud-
nionych w samodzielnych publicznych zakładach opie-
ki zdrowotnej, w wysokości nie mniej niż 40%. Zdając 
sobie sprawę z niedoskonałości tego rozwiązania, nie 
można zapominać, że tę regulację ustawową gwaran-
tującą wzrost płac uchwalono w 2007 r., w atmosfe-
rze bardzo trudnego kompromisu, którego uzyskanie 
ostatecznie zakończyło ówczesny protest środowiska 
medycznego. Do czasu prac nad tzw. ,,pakietem ustaw 
zdrowotnych” w 2008 r. nikt z rządzących nie ośmielał 
się proponować wykreślenia czy modyfikowania tych 
przepisów ustawowych gwarantujących pracownikom 
ochrony zdrowia niewielkie dodatki pieniężne. Dlatego 
obecne działania rządu w tym zakresie, bez żadnych 
innych alternatywnych propozycji – odbieramy jako za-
mach na prawa pracownicze.

Przekazując na ręce Pana Marszałka niniejszą Pety-
cję – w imieniu środowiska pracowniczego oraz działa-
jąc na rzecz pacjentów oczekujemy: 
•  wstrzymania prac legislacyjnych nad projektem 

ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdro-
wotnej (druk sejmowy nr 2138) znajdującej się 
obecnie w sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej, do 
czasu opracowania przez stronę rządową innego 
rozwiązania gwarantującego wszystkim pracowni-
kom ochrony zdrowia systematyczny wzrost wyna-
grodzeń,

•  dyskusji o sprawach ochrony zdrowia ponad podzia-
łami politycznymi,

•  prowadzenia konstruktywnego i rzetelnego dialogu 
społecznego ze środowiskiem związkowym i samo-
rządowym,

•  znaczącego zwiększania nakładów finansowych 
przeznaczanych na ochronę zdrowia,

•  systemowego rozwiązania problemu zadłużenia szpi-
tali publicznych,

•  przygotowania założeń bądź projektu ustawowej 
regulacji systemowej dotyczącej zasad zatrudnienia 
i wynagradzania wszystkich pracowników publicznej 
ochrony zdrowia,

•  rzeczywistego uszczelnienia systemu finansowania 
opieki zdrowotnej,

•  monitorowania gospodarki lekowej w oparciu o gwa-
rancje państwa,

•  oszacowania potrzeb kadrowych systemu na okres co 
najmniej 20 lat,

•  zorganizowania systemu opieki długoterminowej 
w sposób, który umożliwi do niej powszechny i rów-
ny dostęp osobom potrzebującym,

•  przestrzegania praw pacjenta i edukacji społeczeń-
stwa w tym zakresie,

•  wprowadzenia programu zdrowotnego przeciwdzia-
łania skutkom chorób jatrogennych.
Liczymy, że problemy ochrony zdrowia, jej pracow-

ników i pacjentów – znajdą należne priorytetowe miej-
sce w Wysokiej Izbie, której Pan przewodniczy.

Z poważaniem 

 Przewodniczący  Przewodniczący 
 NSZZ ,,Solidarność”  OPZZ
 Janusz Śniadek  Jan Guz

 Przewodnicząca Przewodnicząca
 Sekretariatu Ochrony Zdrowia Rady Branży OPZZ Federacji ZZ Pracowników
 NSZZ ,,Solidarność” Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
 Maria Jolanta Ochman Urszula Michalska

Honorowy Prezes 
Stowarzyszenia Pacjentów Primum Non Nocere

Adam Sandauer
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Z KRAJU

Personalia
Wybierane są rady woje-

wództw OPZZ. W Sosnowcu 
24 marca odbyło się pierwsze 
posiedzenie sprawozdawczo-
wyborcze nowej Rady OPZZ 
Województwa Śląskiego Do 
jej Prezydium wybrany został 
nasz kolega Mariusz Szczurek. 
Gratulujemy!

Jerzy Kielar został wybrany 
na kolejną kadencję na prze-
wodniczącego Związku Zawo-
dowego Kolejarzy w Przemyślu. 
Przypominamy, że organizacja 
ta wchodzi w skład Konfederacji 
Kolejowych Związków Zawodo-
wych.

 (R.)

APEL PREZYDIUM OPZZ
W SPRAWIE OBCHODÓW 

DNIA PAMIĘCI OFIAR WYPADKÓW PRZY PRACY
I CHORÓB ZAWODOWYCH

Tradycyjnie 28 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień 
Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy proklamowany 
przez Międzynarodową Organizację Pracy. Jest to równocześnie 
Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy 
i Chorób Zawodowych, obchodzony z inicjatywy ONZ od 1996 
r. MOP, podkreślając istotę zapobiegania wypadkom i złemu sta-
nowi zdrowia w drodze dialogu społecznego i stosunków trój-
stronnych, jest obserwatorem obchodów tego dnia.

Tegorocznym tematem Światowego Dnia Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia w Pracy są pojawiające się zagrożenia 
i schematy prewencyjne zmieniającego się świata pracy, ob-
serwacja aktualnych globalnych wyzwań oraz nowy kontekst 
bezpieczeństwa w pracy i praktyki w zakresie zdrowia. Staty-
styki światowe są zatrważające:
•  około 2,2 mln osób co roku ginie w wypadkach przy pra-

cy,
•  ponad 250 mln osób w wypadkach przy pracy co roku zo-

staje rannych,
•  prawie 160 mln osób co roku zapada na choroby zawo-

dowe.
Szczególnie w środowiskach i branżach, gdzie występu-

ją największe zagrożenia i ryzyko zawodowe obchody tego 
dnia są wyrazem pamięci dla tych, którzy zginęli lub aktual-
nie ponoszą skutki wypadków i chorób zawodowych, a także 
międzynarodową kampanią promowania na świecie zasad 
bezpiecznej i zdrowej, czyli godnej pracy.

W Polsce od 2003 roku, kiedy to Sejm RP ustanowił 28 
kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pra-
cy, corocznie w całym kraju podejmowane są liczne działa-
nia polegające między innymi na: kameralnych spotkaniach, 
organizacji seminariów, wykładów i wystaw o charakterze 
edukacyjno-informacyjnym. W dniu tym również wiele tysię-
cy kolegów oraz członków rodzin pochyli się nad grobami 
– oddając cześć – ofiarom wypadków przy pracy. Szczególny 
wymiar mają obchody tego dnia w branży budowlanej i gór-
niczej, gdzie występują w Polsce największe zagrożenia i naj-
większa liczba wypadków śmiertelnych.

Prezydium OPZZ zwraca się do wszystkich zakładowych 
i ogólnokrajowych organizacji związkowych oraz do struktur 
OPZZ z apelem o godne i uroczyste obchodzenie Dnia Pa-
mięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

Zwracamy się do pracodawców o podejmowanie dalszych 
działań na rzecz poprawy warunków pracy i podnoszenia jej 
bezpieczeństwa.

Równocześnie apelujemy do Państwowej Inspekcji Pracy 
o wzmożenie działań szczególnie w tych sektorach gospo-
darki, w których pracownicy najczęściej ulegają wypadkom 
i zachorowaniom na choroby zawodowe.

Prezydium 
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Warszawa, 15.04.2010 r.

Podpatrzone

Uroczystości jubileuszowe 17 rocznicy Polskiego Lobby 
Przemysłowego. Fot. archiwum

Otwarcie biura związku w Gdyni, 12.03.
Nadesłał R. Kamiński
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W PKP jest zarejestrowanych 
ponad około 50 organizacji związ-
kowych. Czy hamują one rozwój 
polskich kolei, jak uważa wielu 
malkontentów i zadeklarowanych 
antyzwiązkowców? Nie. Od czte-
rech lat widzę to od środka – jako 
przewodniczący Związku Zawodo-
wego Administracji PKP uczestni-
czę w spotkaniach, naradach i dys-
kusjach pomiędzy kierownictwem 
PKP i Ministerstwem Infrastruktury, 
a organizacjami związkowymi. Do-
bry pomysł, korzystny dla PKP pro-
jekt związkowcy zawsze popierają. 
Oczywiście, że nie są ludźmi krysz-
tałowymi, ale ludzi bez wad w ogóle 
nie ma. Związkowcy to często ludzie 
utalentowani politycznie. 

Broniąc związki działające w PKP 
i ich działaczy zawsze podaje za 
przykład koleje francuskie SNCF. To 
najbardziej upaństwowione koleje 
w Europie, z bardzo silnymi związ-
kami zawodowymi. A pomimo to pa-
sażerskie koleje francuskie są najlep-
sze nie tylko w Europie, ale także na 
świecie. Ich marką firmową są szyb-

kie pociągi TGV, które bardzo długo 
pozostaną jeszcze w sferze naszych 
marzeń. Czy związki zawodowe ha-
mowały budowę TGV? 

Zazdrość: 
związkowcy w radach

We wszystkich kolejach europej-
skich związkowcy wchodzą, jako 
czynnik społeczny reprezentujący 
załogę, w skład rad nadzorczych. 
W belgijskich SNCB działają 3 
związki zawodowe: dwa duże i je-
den mniejszy. Istnieje także związek 
zawodowy maszynistów SACT. Dwa 
główne związki kolejowe tworzą 
alians (stowarzyszenie to ma formę 
tzw. „front commun”), lecz nie stano-
wią oficjalnej federacji związków za-
wodowych. Trzy związki zawodowe 
są członkami tzw. Rady Strategicznej, 
w skład której wchodzą: po jednym 
przedstawicielu każdej organizacji 
(łącznie trzech) plus członkowie za-
rządu SNCB Holding. Do 2003 roku 
związki zawodowe miały po dwóch 
przedstawicieli w Radzie Administra-

cyjnej SNCB, ale od 2004 roku, kiedy 
wprowadzono plan „Move” dotyczą-
cy restrukturyzacji przedsiębiorstwa, 
przedstawiciele związków zawodo-
wych nie zasiadają już w Radzie Ad-
ministracyjnej. Są jedynie członkami 
Rady Strategicznej, nie posiadającej 
realnego wpływu na działalność 
przedsiębiorstwa. Sam plan „Move” 
zakładał m.in. odejście 3 tysięcy pra-
cowników (z 42 tys. zatrudnionych) 
i przyjęcie w perspektywie kilku lat 
ok. tysiąca nowych. W istocie cho-
dziło o odmłodzenie kadr. Akcje pro-
testacyjne w kolejach SNCB – tak jak 
w PKP – to zjawisko nagminne. Każ-
dego roku dochodzi do kilku straj-
ków, a w 2009 r. było ich dziewięć. 
Ostatni wielki strajk w czerwcu 2008 
roku dotyczył postulatów podwyżek 
wynagrodzenia, zwiększenia ela-
styczności czasu pracy oraz zmiany 
warunków przechodzenia na emery-
turę. Związkowcy odrzucili propozy-
cję podwyżki w wysokości 640 euro 
brutto, rozłożonej na 2 lata. Miała 
ona stanowić rekompensatę za spa-
dek siły nabywczej euro. Nie zgodzi-
li się także na propozycję podwyżek 
w zamian za zmniejszenie wypłaca-
nych nadgodzin za pracę w week-
endy i w nocy. Trwający 24 godziny 
strajk objął połączenia krajowe i mię-
dzynarodowe. Kosztował gospodarkę 
tego kraju stratę 40 mln euro. 

W kolejach austriackich ÖBB jest 
jeden silny związek kolejarzy. Ma 
on swoich przedstawicieli w radach 
nadzorczych holdingu oraz spółek 
wchodzących w jego skład. W hol-
dingu w dwunastoosobowej radzie 
jest 4 przedstawicieli związków. 
Czterech przedstawicieli załogi re-
prezentuje interesy załogi także 
w siedmioosobowej (sic!) radzie 
ÖBB Peronenverkehr AG. Nie prze-
szkadza to w niczym, by koleje au-
striackie funkcjonowały bez zarzutu, 
a pracownicy korzystali z licznych, 
dobrze działających ośrodków kole-
jowych, których w Polsce pozostała 
już tylko garstka.

Gdzie tu wina związków?
Czy działające w PKP i kolejach europejskich związki zawodowe 
hamują rozwój kolei i są przyczyną „wszelkiego zła” – jak uważa 
część ekspertów? Nic bardziej mylnego, czego dowodzą konkretne 
przykłady.

Pociągi TGV na dworcu w Nicei.  Fot. Rafał Zarzecki
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W Polsce grzeczne

Okazuje się, że silne związki zawo-
dowe nie są żadną przeszkodą w roz-
woju kolei. Tymczasem w Polsce na 
barki kolejarskich organizacji zrzuca 
się wszelkie niepowodzenia. Przed kil-
ku laty spółka PKP Cargo chciała kupić 
w Niemczech dwie kolejowe spółki 
transportowe. W obronie swoich miejsc 
pracy stanęli niemieccy związkowcy, 
którzy zdecydowanie sprzeciwili się 
sprzedaży. Do transakcji nie doszło, bo 
zmusili rząd, by spółki zostały kupione 
przez koleje niemieckie. – Działające 
na kolejach niemieckich związki są bar-
dzo silne, wydaje się, że to one rządzą. 
W porównaniu z niemieckimi nasze 
kolejowe związki są bardzo grzeczne, 
wręcz łagodne – mówił mi jeden z ów-
czesnych członków zarządu PKP Cargo 
prowadzący wówczas negocjacje, któ-
ry diametralnie zmienił zdanie o związ-
kach działających w PKP. Ciekawostką 
jest fakt, że na kolejach niemieckich jed-
nym z trzech największych działających 
związków jest związek niemieckich 
urzędników kolejowych Gewerkschaft 
Deutscher Bundesbahnbeamten (GD-
BA). Nie posiada prawa do strajku, lecz 
ma bardzo mocną pozycję w DB, a jego 
przedstawiciele zasiadają w radzie nad-
zorczej DB AG, co przed kierowanym 
przeze mnie Związkiem Zawodowym 
Administracji PKP otwiera ciekawe per-
spektywy. 

Specyfiką zachodnich związków 
jest ich ubranżowienie. – Na za-
chodzie nie spotkałam organizacji 

działającej we wszystkich branżach, 
tak jak w Polsce NSZZ Solidarność. 
Gdyby nie związki branżowe wiele 
zawodów klepałoby biedę – mówi 
duńska nauczycielka Zofia Larsen. 
Największym związkiem w koncer-
cie DB AG jest Transnet – Gewerks-
chaft der Eisenbahner Deutschlandes 
( Związek Zawodowy Pracowników 
Kolei w Niemczech). Jest on repre-
zentowany w radzie nadzorczej ko-
lei niemieckich. Trzecim związkiem 
jest GDL (Gewerkschaft Deutscher 
Lokomotivführer) – zrzeszający ma-
szynistów i drużyny konduktorskie. 
Do GDL należą także maszyniści 
innych przewoźników. Nie jest on 
jednak na tyle reprezentatywny, by 
mieć swoich przedstawicieli w radzie 
nadzorczej DB AG. Czy silne związki 
zawodowe na kolejach niemieckich, 
przeszkadzają w tym, by była ona 
jedną z największych, najlepszych 
i najlepiej rozwijających się kolei na 
świecie?

Zdobycz demokracji

Trzeba jasno powiedzieć, że 
o statusie kolei decyduje mocna go-
spodarka i pomoc państwa (której 
w Polsce właściwie nie ma), a nie 
silne związki zawodowe. Niezależ-
ne związki zawodowe to zdobycz 
najstarszej demokracji, jaką jest de-
mokracja w Stanach Zjednoczonych. 
Także tam silna pozycja związków 
zawodowych nie przeszkadza w roz-

woju kolei amerykańskich, mających 
największy na świecie udział w prze-
wozach towarowych i jednych z naj-
nowocześniejszych na świecie. Cie-
kawostką jest fakt, że amerykańskie 
związki są poza zakładami pracy, 
ale poziom uzwiązkowienia załogi 
sięga prawie 100 procent. Dlacze-
go? Bo podwyżki wywalczone przez 
związki dostają tylko ich członko-
wie. Za kilka lat stanie się tak rów-
nież w Polsce. Musimy tylko przejść 
przez okres demokracji, który nazy-
wam „okresem antyzwiązkowym”. 
Pracownicy powinni zrozumieć, być 
wręcz przekonani, że związki zawo-
dowe służą im, a nie pracodawcom. 
Muszą być przekonani, że związki 
nie tylko zabiegają o stanowiska dla 
swoich działaczy. Muszą codzien-
nie doświadczać, że związki są dla 
nich i stają w ich obronie. Bez tego 
uzwiązkowienie będzie maleć. 

 Janusz Mincewicz

Autor jest od 2006 roku jest prze-
wodniczącym Związku Zawodowego 
Administracji PKP. W latach 1999–
2005 był rzecznikiem prasowym PKP 
Dyrekcji Kolejowych Przewozów 
Towarowych oraz PKP Cargo SA. Od 
chwili powstania Gazety Wyborczej 
jest jej współpracownikiem, gdzie pi-
sze o ...sporcie. Współpracuje także 
z Polską Gazeta Transportową, Ku-
rierem PKP, miesięcznikiem Spedycja 
Transport Logistyka i Rynkiem Kole-
jowym. 
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Świadczenie pielęgnacyjne 
dla większej liczby osób

Od nowego roku otrzymanie 
świadczenia pielęgnacyjnego jest 
niezależne od osiąganych docho-
dów. Dotychczas skorzystanie ze 
świadczenia zależało od pozio-
mu dochodowego, który nie mógł 
przekroczyć 583 PLN na osobę 
w rodzinie. Dzięki nowemu roz-
wiązaniu ze świadczenia będzie 
mogła skorzystać większa liczba 
osób. Świadczenie pielęgnacyj-
ne wynosi 520 PLN miesięcznie. 
MPiPS na swoich stronach www 
informuje: „zasiłek pielęgnacyjny 
przyznaje się w celu częściowego 
pokrycia wydatków wynikających 
z konieczności zapewnienia opie-
ki i pomocy innej osoby w związ-
ku z niezdolnością do samodziel-
nej egzystencji”. 520 podzielone 
przez 30 dni w miesiącu daje po-
rażającą sumę 17,3 PLN. Za taką 
sumę osoba niezdolna do samo-
dzielne egzystencji może sobie 
sfinansować kilka piw dziennie 
i dzięki nim na chwilę chociaż za-
pomnieć o tym jak Rzeczpospoli-
ta Polska ją poniża i obraża taką 
„polityką socjalną”. 

Zmiany dotyczące świadczeń 
zapisano w nowelizacji ustawy 

o świadczeniach rodzinnych.

Większe zasiłki dla osób 
bezrobotnych 

Od 1 stycznia 2010 r. zasiłek dla 
osób bezrobotnych został podnie-
siony i przez pierwsze trzy miesiące 
wynosi 717 PLN. Przez kolejne mie-

siące będzie to 563 PLN. Dotychczas 
zasiłek dla osób bezrobotnych był 
stały i wynosił 575 PLN. Nowe kwoty 
zasiłku otrzymają wyłącznie te osoby 
bezrobotne, które zarejestrowały się 
po 1 stycznia 2010 r. 717, 563, 575… 
Zawrotne sumy! Jeremi Mordasiewicz 
z KPP „Lewiatan” chętnie komentuje 
pasożytnictwo bezrobotnych, którym 
jego zdaniem wypłaca się zbyt wyso-
kie zasiłki co nie inspiruje ich dosta-
tecznie do aktywnego poszukiwania 
pracy. Skoro życie „na bezrobociu” 
jest tak opłacalne Jeremi Mordasie-
wicz i jego koledzy powinni zwolnić 
swoje stanowiska, zarejestrować się 
jako bezrobotni we właściwych urzę-
dach pracy i trochę popasożytować 
skoro jest to takie przyjemne. Na ich 
miejsce i pensje znajdzie się na pew-
no paru chętnych… 

Większe zasiłki dla osób 
bezrobotnych zapisano w noweliza-

cji ustawy o promocji zatrudnienia 
w instytucjach rynku pracy.

Wzrośnie płaca minimalna 
Nie do wiary? A jednak! Od no-

wego roku wysokość minimalnego 
wynagrodzenia za pracę wzrosła do 
1317 PLN brutto. Dotychczas pła-
ca minimalna wynosiła 1276 PLN. 
Samo w sobie nie ma to w zasadzie 
większego znaczenia, bo i cóż to za 
łaska – 41 PLN? Nie wolno nam jed-
nak zapominać, że wysokość wielu 
świadczeń socjalnych naliczana jest 
na podstawie wysokości płacy mi-
nimalnej! To ważne dla wszystkich, 
których związki reprezentują lub 
reprezentować powinny: pracowni-

ków, rencistów, emerytów i bezro-
botnych.

Nowa kwotę wysokości mini-
malnego wynagrodzenia za pracę 

zapisano w obwieszczeniu Prezesa 
Rady Ministrów z 24 lipca 2009 r.

Niższe opłaty na OFE
Opłata od składki emerytalnej, 

pobierana przez Otwarty Fundusz 
Emerytalny (OFE), została obniżona 
z obecnych siedmiu procent do 3,5. 
Ponadto, dzięki nowym przepisom, 
opłaty za zarządzanie aktywami fun-
duszy nie będą rosły po osiągnięciu 
kwoty 45 mld PLN aktywów. Obec-
nie takiego limitu nie ma. Zmiana 
przepisów spowoduje wyższe emery-
tury dla ubezpieczonych, ale przyszli 
emeryci nie mają powodu do prze-
sadnego zadowolenia. Polski system 
emerytalny to totalna ruina ekono-
miczna, polityczna i organizacyjna. 
Nawet gwarancje stosunkowo du-
żych podwyżek pobieranych w przy-
szłości świadczeń emerytalnych dla 
osób które dziś mają ok. 20–30 lat 
nie zmieniają jakościowo sytuacji. 
Jeżeli młodzi ludzie – często zatrud-
nieni „elastycznie” – nie zaczną na 
własną rękę odkładać pieniędzy na 
starość będą zmuszeni pracować do 
końca życia! A jeżeli przydarzy im 
się jakaś choroba, która uniemożliwi 
im poddawanie się wyzyskowi, aż do 
śmierci otwiera się przed nimi per-
spektywa skrajnej nędzy!

Zmniejszenie opłaty na OFE zo-
stało zapisane w nowelizacji ustawy 

o organizacji i funkcjonowaniu 
funduszy emerytalnych 

oraz niektórych innych ustaw.

Dodatkowe urlopy macierzyńskie
Od nowego roku wszystkie mamy 

mogą dłużej opiekować się swoim 
dzieckiem. Od 1 stycznia 2010 r., 
obecny dwudziestotygodniowy ur-
lop można wydłużyć o co najmniej 
dwa dalsze tygodnie. O dłuższy 
urlop pracownik musi wystąpić 
ze stosownym wnioskiem. Praco-

Zmiany w prawodawstwie
We współpracy z dwutygodnikiem „Związkowiec OPZZ” wprowa-
dzamy nową rubrykę traktującą o ważniejszych zmianach w pol-
skim prawie, wraz z komentarzami. Będzie ona pojawiała się 
sporadycznie i wybierane będą kwestie najistotniejsze z punktu 
widzenia funkcjonowania organizacji związkowych i które będą 
przydatne szeregowym ich członkom.
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FORUM

Panu

Krzysztofowi Mamińskiemu
Przewodniczącemu 

Związku Pracodawców Kolejowych
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Żony
składa 

Rada Krajowa ZZM

dawca nie ma prawa odmówić je-
go podpisania! W przypadku, gdy 
mama urodzi np. bliźnięta, dodat-
kowy urlop wyniesie trzy tygodnie. 
Choć to wszystko bardzo niewiele 
(w Szwecji np., dzięki skutecznej 
interwencji ruchu związkowego, 
podstawowy urlop rodzicielski wy-
nosi 15 miesięcy) to jest to jednak 
krok w dobrym kierunku!

Od 1 stycznia 2010 r. z jednego 
tygodnia urlopu może także skorzy-
stać tata dziecka. Urlop ojcowski 
trzeba będzie wykorzystać przed 
ukończeniem pierwszego roku życia 

dziecka. Wniosek w sprawie urlopu 
tata dziecka musi złożyć u praco-
dawcy nie później niż na siedem 
dni przed rozpoczęciem urlopu. Od 
2012 r. ojcowie będą mogli skorzy-
stać z dwóch tygodni urlopu. I znów 
– to o wiele za mało, ale zawsze lep-
szy rydz niż nic…

Zmiany dotyczące urlopów ma-
cierzyńskich i ojcowskich 

znajdują się w ustawie o zmianie 
ustawy – Kodeks pracy.

Materiał na podstawie informacji dostar-

czonych przez Centrum Informacyjne Rządu

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość 
o tragicznej śmierci

Pasażerów
samolotu rządowego Tu-154 M

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z Małżonką, 
Przedstawicieli Władz Państwowych, 

Polskich Polityków, Generalicji i Duchowieństwa
Działaczy Państwowych i Społecznych 
Pracowników Kancelarii Prezydenta RP

Biura Ochrony Rządu i Załogi.

Łączymy się w bólu z Ich Najbliższymi

Rada Krajowa 
Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych 

w Polsce

Panu
Józefowi Gągorowi

Naczelnikowi Sekcji Eksploatacji 
w Tarnowie

wyrazy współczucia 
z powodu śmierci

brata
Gen. Franciszka Gągora

Szefa Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego

składają
członkowie ZZM

w CT Południowy

Dnia 18 marca 2010 roku
odszedł do Domu Ojca

Jan Karliński
długoletni pracownik 
resortu komunikacji,
prawnik i nauczyciel, 

w młodości oficer WP i SOK.

Rodzinie i najbliższym
wyrazy współczucia i żalu

składa
Zarząd KZ nr 9 ZKRP i BWP 

przy Centrali 
CDOKP Warszawa
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– Chodź, Zenek, wódkę kupimy i z sokiem sobie wymie-
szamy.
– Z pomarańczowym?
– Z trawiennym...

*
–Zośka, Zośkaaaa...
 –No?
–Twój Antoś ze śmietnika coś wyjada.
–Antek, nie żryj za dużo, zaraz obiad będzie...

*
Sędzia zwraca się do strony:
– Kiedy powód stwierdził, że żona go nie kocha?
– To było tak: pośliznąłem się na schodach i wpadłem 
do piwnicy, a wtedy żona krzyknęła, żebym przyniósł 
wiadro węgla, skoro już tam jestem...

*
Teściowa do zięcia:
– Nigdy się nie rozumiemy! Ja jestem zagorzałą katoliczką.
Zięć do teściowej:
– Ja też jestem za gorzałą.

*
Dzwonek telefonu:
– Dzień dobry, można prosić Jurka?
– Jurka nie ma, opuścił ten świat.
– Zmarł?!
– Nie, zasiadł do Internetu...

*
Obecnie tylko jeden kraj w Unii Europejskiej chwali się 
wzrostem gospodarczym. Pozostałe 26 potrafi popraw-
nie wyliczyć PKB.

HOOMOR

PO GODZINACH

Kącik fi latelistyczny 
Tym razem dwie pary znaczków z malutkiego pań-

stwa Ameryki Środkowej na Morzu Karaibskim zwanym 
Nevis, zamieszkiwanego przez ok. 40 tys. ludzi. Choć to 
monarchia konstytucyjna, na znaczkach widać przywią-
zanie do brytyjskiej korony. Isambard Kingdom Brunel 

(9.04.1806–15.09.1859) to brytyjski inżynier, konstruk-
tor statków parowych i mostów, jak np. Królewski Most 
Alberta na rzece Avon w zachodniej Anglii. Na drugim 
znajduje się George Jackson Churchward (31.01.1857–
19.12.1933) – brytyjski inżynier i mechanik, twórca lo-
komotyw „klasy City” 4-4-0, pierwszych przekraczają-
cych prędkość 100 mil na godzinę . 

amur

fraszkifraszki
jerzego szulcajerzego szulca

*
– Dlaczego dzieci studentów są takie nerwowe?
– Bo przez pierwsze 3 miesiące zarodek zastanawia się, 
czy mama nie usunie ciąży. Przez kolejne 3 miesiące, 
czy tata ożeni się z mamą czy nie? A przez ostatnie 
3 miesiące – jak będziemy żyć we trójkę mając tylko 
2 stypendia.
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PO GODZINACH

fraszki
jerzego szulca

KRZYŻÓWKA NR 4/2010

Rozwiązania krzyżówki nr 4 prosimy nadsyłać do 7 maja 2010 r. pod adresem: Grójecka 17, 02-021 Warszawa lub mailem: rkzzm@wp.pl 
z dopiskiem „Krzyżówka nr 4”. Za prawidłowe rozwiązanie rozlosujemy nagrodę – weekend dla 2 osób w wybranym ośrodku Natury Tour. 
Rozwiązanie Krzyżówki nr 3: „Dni Transportu Publicznego”.
Nagrodę-niespodziankę wylosowała Paulina Kuś z Ligoty. Gratulujemy, nagrodę wyślemy pocztą. 
Przypominamy, że warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest dołączenie pisemnej zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych. 
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