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Smutek. Wyprasowana koszula, ka-
napki i ca us na po!egnanie - ten 
rytua  przed wyj"ciem do s u!by po 
3 marca nabiera innego wymiaru. 
Dla pi#ciu naszych kolegów by  to, 
niestety, ostatni ca us na po!egna-
nie. Wieczorny, spokojny, sobotni 
wieczór zak óca informacja o kata-
stroÞ e kolejowej. Lotem b yskawicy 
wiadomo"$ roznosi si# po ca ym "ro-
dowisku kolejowym. Minuty i godziny 
ci%gn%ce si# jak wieczno"$. Dlaczego 
oni nie mówi%, czy s% oÞ ary? Dlacze-
go nie mówi%, kto zgin% ? Telewizje 
prze"cigaj% si# w sensacyjnych do-
niesieniach. &yj%…? Nie !yj%. Nie-
dowierzanie. To niemo!liwe! Mieli 
plany, d%!enia.. i w jednej chwili 
wszystko si# zmieni o. Pozosta a 
pustka. 'zy matki, !a o"$ ojca i wiel-
ka rozpacz ukochanej osoby. Prze-
cie! to mia a by$ normalna s u!ba. 
Pó(niej ci%gle powracaj%ce pytanie: 
dlaczego? Przecie! mieli jeszcze tyle 
wspólnych spraw do za atwienia. 
Jak powiedzie$ dziecku, !e tata nie 
wróci do domu? I tylko w dali s ycha$ 
przera(liwy d(wi#k syren. Na po!e-
gnanie. „)pieszmy si# kocha$ ludzi, 
tak szybko odchodz% / zostan% po 
nich buty i telefon g uchy...” (ks. Jan 
Twardowski)

Pokora. Ryzyko katastrofy jest wpi-
sane w zawód maszynisty, jednak 
trudno o nim ci%gle my"le$. Skupie-
nie, koncentracja i poczucie odpo-
wiedzialno"ci po %czone ze znajo-
mo"ci% przepisów musi wystarczy$. 
Podstaw% jest zaufanie, nadzieja, !e 
piecz%tka w ksi%!ce pok adowej gwa-
rantuje, !e z lokomotyw% wszystko 
w porz%dku. Karta próby hamulca - 
wszystko OK, jeszcze kilka obrotów 
pokr#t em zegarka szybko"ciomie-
rza, jeden obrót rolk% ta"my, tak na 
wszelki wypadek. Kilka s ów przez 
radiotelefon dla sprawdzenia, czy 
s ycha$. Semafor podany, podniesio-
na r#ka kierownika. Odjazd. Znowu 
jakie" zmiany w rozk adzie, lepiej 
trzeba dok adnie przeczyta$, co ta-
kiego si# zmieni o. Rozkaz pisemny, 
nowe ograniczenia pr#dko"ci zapisy-
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wane w pami#ci, bo nigdy nie wiado-
mo, czy b#d% osygnalizowane. Jesz-
cze wi#cej miejsc bez SHP - pewnie 
s% na sk adnicy z omu. &eby tylko nic 
si# nie sta o, bo kto zatrzyma poci%g? 
Wzmo!ona czujno"$, kolejny sygna  
„Baczno"$”, kolejny samochód, któ-
ry nawet nie zatrzyma  si# przed 
przejazdem. Tym razem si# uda o. 
Kolejna stacja z przejazdem „po 
boku”, kolejny sygna  zast#pczy… 
i kolejny. Wzajemne zaufanie ma-
szynisty do dy!urnego ruchu - tylko 
to pozwala na prowadzenie poci%gu 
w takich warunkach. Z ka!dym kilo-
metrem bli!ej domu. Jutro niedziela. 
Spacer, odwiedziny bliskich. Kolej-
ne ograniczenie pr#dko"ci. Semafor 
„stój”, znowu utrudnienia w ruchu. 
Kolejny sygna  zast#pczy i W24 jazda 
po „lewym”. Z przeciwka zbli!aj% si# 
trzy "wiat a. On te! jedzie po lewym? 
Nie, to niemo!liwe… A jednak.

Bezsilno !. Kolejne pismo: „s% ob-
szary zagro!e* w bezpiecze*stwie 
ruchu poci%gów”, „apelujemy o roz-
s%dek, bezpiecze*stwo to nie jest 
dobry obszar do oszcz#dzania”. Ko-
lejna komisja - analiza stanu bezpie-
cze*stwa. Przecie! nie jest tak (le, 
wszystko OK. Jakie prawdopodobie*-
stwo katastrofy? Niewielkie, trzeba 
przekalkulowa$, oceni$ ró!ne ryzy-
ka, czy op aca si# wydawa$ pieni%-
dze. Zastanowimy si#, przedyskutu-
jemy z przewo(nikami. Mija miesi%c, 

kolejny… i nast#pny. Mamy wypa-
dek. Zalecenia Komisji - no có!, co" 
z tym trzeba zrobi$... kiedy". Kolej-
ny 24-letni dyrektor Zak adu, "wiet-
ny menad!er z telewizji w zarz%dzie, 
kolejny specjalista od kolei z magi-
stratu. W razie czego zawsze mo!na 
powiedzie$, !e przepisy wszystko 
dobrze reguluj%. Kolejny wniosek 
zwi%zkowca do prokuratury w spra-
wie zbadania  amania podstawowych 
zasad bezpiecze*stwa. Brak znamion 
przest#pstwa – odmowa wszcz#-
cia post#powania. Kolejna Komisja 
Bezpiecze*stwa. Oczywi"cie, zwi%z-
kowcy, macie racj#, poprawimy to… 
kiedy". Kolejna spó eczka stworzona 
przez samorz%d. Patrzcie, niedo-
uczeni kolejarze, jak si# robi kole-
jowy biznes. Po co nam kierownik 
poci%gu? Mamy tabor przystosowany 
do jazdy bez niego. Po co umowa 
o prac# z maszynist%? Przecie! s% 
umowy-zlecenia. Jaki  adny tabor, 
jaki kolorowy, a ile ma "wiate ek. 
Hamulce nie dzia aj%? Có!, to nie-
mo!liwe, na pewno maszynista po-
pe ni  b %d. Kolejny poci%g wyko-
lejony, jecha  za szybko. Przecie! 
maszynista powinien zwolni$, mia  
rozkaz pisemny. To on nie doczyta , 
mamy podpis maszynisty, !e odebra  
rozkaz. Przecie! w po owie dwu-
metrowego rozkazu by o wyra(nie 
napisane! Wszystko by o zrobione 
zgodnie z przepisami. Kolejna ko-
mercyjna Þ rma wynajmuj%ca ma-

Rekolekcje smutku, pokory i bezsilno ci
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KOLEJARSKA!

szynistów i potraÞ %ca wyszkoli$ 
m odego maszynist# w dwa miesi%ce 
- przecie! wszystko jest OK, przepisy 
tego nie zabraniaj%. A katastrofa w 
Bia ymstoku, zastrze!enia Komisji? 
Trzeba przeczeka$, sprawa ucichnie. 
Brak kontroli po o!enia zwrotnicy. 
Nie ma problemu - s% na to proce-
dury. Zawsze mo!na u!y$ sygna u za-
st#pczego. Kolejna Komisja Bezpie-
cze*stwa. Dzi" krótka, bo za chwil# 
inne spotkanie, ale zobaczymy si# za 
miesi%c. Kolejna zmiana rozk adu, 
kolejny rozkaz pisemny, kolejny brak 
kontroli rozjazdu, kolejny sygna  
zast#pczy… Przerwana w sobotni 

&ycz#, by Tajemnica pustego grobu Pana Jezusa sta a si# (ród em otuchy i nadziei, !e w Tym, który jest Drog%, 
Prawd% i &yciem, znajdziemy si # do przemiany naszych serc i powstawania z wszelkich !yciowych upadków.

Niech rado"$ poranka Wielkanocnego opromienia ka!dy dzie*, nape nia darem Bo!ej mi o"ci i nadaje sens 
naszym wszelkim dzia aniom dla dobra bliskich, wspólnoty kolejarskiej  i umi owanej Ojczyzny.
Z darem modlitwy i b ogos awie*stwem dla kolejarskich rodzin,

  
    Krajowy Duszpasterz Kolejarzy,

wieczór weekendowa ramówka te-
lewizyjna. Katastrofa. Gadaj%ce g o-
wy. Linia by a przecie! nowoczesna, 
mamy procedury, przepisy. S owo 
klucz: „Komisja wszystko wyja"ni”, 
nic teraz nie mo!na powiedzie$. 
Mo!e za rok, jak wszystko ucich-
nie. A przed tym menad!erowie od 
bezpiecze*stwa i eksploatacji b#d% 
mieli czas zaj%$ si# wymian% zimo-
wych zestawów ko owych na letnie. 
Przecie! idzie wiosna.

&ycz%c ciekawej lektury,

Leszek Mi tek

Lublin, Wielkanoc 2012
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Spokojnych i pełnych nadziei

wynikającej z tajemnicy zmartwychwstania

Świąt Wielkanocnych

wszystkim członkom i sympatykom

składa
Rada Krajowa

Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce 
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prywatyzacji. Ponadto, podsekretarz 
usi owa  wybrn%$ z k opotliwego te-
matu twierdz%c, !e ten problem nie 
dotyczy wszystkich bior%cych udzia  
w dyskusji, a jedynie przedstawicie-
li zwi%zków zawodowych maj%cych 
swe struktury w tej spó ce. W odpo-
wiedzi us ysza  od Prezydenta ZZM 
Leszka Mi#tka, !e to jest problem 
ca ego Zespo u Trójstronnego, bo do-
tyczy z amania ustale* tego forum 
i niebawem b#dzie dotyczy  innych 
prywatyzowanych spó ek. Strona spo-
 eczna przytacza a wiele przyk adów 
niewiarygodno"ci strony rz%dowej 
i niedotrzymywania s owa, cho$by 
w kwestii Paktu Gwarancji Pracow-
niczych w Przewozach Regionalnych 
i prywatyzacji PNI. Podsekretarz Mas-
sel o"wiadczy , !e w tej sprawie musi 
si# skonsultowa$ z prawnikami. 

Po przerwie zwi%zki zawodowe 
przedstawi y stanowisko w sprawie 
przeprowadzenia w kwietniu strajku 
we wszystkich spó kach Grupy PKP 
w zwi%zku z wykazywanym przez 
rz%d brakiem dobrej woli i z ama-
niem ustale* Zespo u Trójstronnego. 
W odpowiedzi podsekretarz A. Massel 
o"wiadczy , !e do ko*ca marca zosta-
n% przeprowadzone konsultacje ze 
zwi%zkami zawodowymi w sprawie 
rozwi%zania problemu prywatyzacji 
TK TELEKOM oraz zawarcia Paktu 
Gwarancji Pracowniczych w spó ce 
PKP Cargo. Obrady dotycz%ce tych 
problemów maj% by$ wznowione 
w pierwszym tygodniu kwietnia.

Grzegorz Moc

19 marca 2012 roku odby o si# po-
siedzenie Zespo u Trójstronnego ds. 
Kolejnictwa. Planowane do omówie-
nia zagadnienia to prywatyzacja pod-
miotów z Grupy PKP oraz problemy 
dotycz%ce Przewozów Regionalnych.

Dyskusja podczas spotkania skupi a 
si# na pierwszym punkcie dotycz%cym 
spraw zwi%zanych z prywatyzacj% 
spó ek Grupy PKP. Zwi%zki Zawodowe 
zarzuci y stronie rz%dowej zerwanie 

W zwi%zku ze z amaniem przez Stron# Rz%dow% ustale* porozumienia Ze-
spo u Trójstronnego do spraw Kolejnictwa z 1 kwietnia 2011 roku i brakiem 
dobrej woli rozwi%zania tych spraw na posiedzeniu Zespo u Trójstronnego 
ds. Kolejnictwa, które odby o si# 19 marca 2012 roku, kolejowe zwi%zki 
zawodowe informuj%, !e w miesi%cu kwietniu 2012 roku we wszystkich 
spó kach Grupy PKP i na ca ej sieci PKP zostanie przeprowadzony dwugo-
dzinny strajk ostrzegawczy. Je!eli i ten strajk ostrzegawczy nie spowodu-
je zmiany stanowiska Strony Rz%dowej co do realizacji  ustale* Zespo u 
Trójstronnego ds. Kolejnictwa z 1 kwietnia 2011 roku, to w ci%gu 10 dni 
po strajku ostrzegawczym we wszystkich spó kach Grupy PKP i na ca-
 ej sieci PKP zostanie og oszony strajk generalny. Dzia ania, zwi%za-
ne z uruchomieniem i strajku, zostan%  przeprowadzone na podstawie 
porozumienia zawartego 17 lipca 2008 roku mi#dzy strona zwi%zkow% 
a ministrem infrastruktury.

Stanis aw Stolorz

Przewodnicz%cy Federacji
Zwi%zków Zawodowych

Pracowników PKP

Henryk Grymel

Przewodnicz%cy Sekcji
Krajowej Kolejarzy
NSZZ „Solidarno"$”

Leszek Mi#tek

Przewodnicz%cy Konfederacji 
Kolejowych

Zwi%zków Zawodowych

ustale* Zespo u Trójstronnego ds. Ko-
lejnictwa z 1 kwietnia 2011r. przez 
rozpocz#cie procedury analizy w a-
snej inwestorów w ramach sprzeda!y 
spó ki TK TELEKOM bez zawarcia Pak-
tu Gwarancji Pracowniczych. Wed ug 
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie 
Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej, Andrzeja Massela, 
Zwi%zki Zawodowe powinny zacho-
wywa$ si# elastycznie, a rol% w a"ci-
ciela jest przeprowadzenie korzystnej 

Rz"d z#ama# ustalenia Zespo#u Trójstronnego ds. Kolejnictwa – to jeden 

z powodów, dla których zwi"zki zawodowe chc" og#osi! w kwietniu 

strajk we wszystkich spó#kach Grupy PKP. Podczas marcowego posiedze-

nia Zespo#u Trójstronnego rozmawiano m.in. o prywatyzacji podmiotów 

z tej grupy – w rzeczywisto ci przebiegaj"cej inaczej ni$ we wcze niej-

szych ustaleniach mi%dzy stron" rz"dow" a zwi"zkami zawodowymi.

Rz"dowi brakuje
dobrej woli

Stanowisko strony spo#ecznej 
Zespo#u Trójstronnego 

ds. Kolejnictwa.
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niania obsady posterunków ruchu 
w przypadku prowadzenia prac re-
montowo modernizacyjnych linii ko-
lejowej,

f) weryÞ kacja wielko"ci obsad ka-
drowych na posterunkach ruchu pod 
wzgl#dem ilo"ci obowi%zków dy!ur-
nych ruchu,

g) wprowadzenie stosowania dopusz-
czenia do ruchu w pojedynczej obs u-
dze trakcyjnej wy %cznie lokomotyw 
wyposa!onych w urz%dzenia kontroli 
prowadzenia poci%gów opisanych 
w §21 ust2 Rozporz%dzenia Ministra 
Infrastruktury 1444 z 18.07.2005r. 

h) wprowadzenie zakazu obs ugi 
jednoosobowej lokomotyw jednoka-
binowych o konstrukcji ograniczaj%-
cej obserwacj# drogi przebiegu przy 
prowadzeniu poci%gów osobowych 
i towarowych,

i) wprowadzenie zakazu prowadze-
nia poci%gów pasa!erskich bez kie-
rownika poci%gu

Stanis!aw Stolorz

Przewodnicz"cy Federacji ZZP PKP

Henryk Grymel

Przewodnicz"cy Rady Sekcji Krajowej 

Kolejarzy NSZZ „Solidarno#$”

Leszek Mi tek 

Prezydent Zwi"zku Zawodowego 

Maszynistów Kolejowych w Polsce

Jerzy Oleszak

Wiceprzewodnicz"cy Zwi"zku 

Zawodowego Dy%urnych Ruchu Polskich 

Kolei Pa&stwowych

Jacek Dro'dziel

Przewodnicz"cy Rady Krajowej 

Zwi"zku Zawodowego 

Dru%yn Konduktorskich w RP

1. Ustanowienie w ramach Urz#du 
Transportu Kolejowego organu bez-
po"rednio odpowiadaj%cego za stan 
organizacji i bezpiecze*stwa ruchu 
kolejowego posiadaj%cego w tej 
kwestii kompetencje do:

a) ustalania i wydawania jednoli-
tego tekstu wszystkich przepisów 
i instrukcji dotycz%cych: prowadze-
nia ruchu poci%gów, obs ugi pojazdów 
kolejowych i bezpiecze*stwa w ruchu 
kolejowym, obowi%zuj%cych wszyst-
kich uczestników procesu przewozo-
wego, jak równie! wy %cznego prawa 
do wprowadzania zmian w tekstach 
tych przepisów  i instrukcji,

b) kontroli przestrzegania zasad bez-
piecze*stwa u wszystkich uczestni-
ków ruchu zarówno zarz%dców infra-
struktury jak i przewo(ników,

c) decyzji o dopuszczeniu do u!ytko-
wania pojazdów i urz%dze* kolejo-
wych, w tym szczególnie zaostrzenie 
kryteriów dopuszczania do u!yt-
kowania w normalnej eksploatacji 
urz%dze* i taboru prototypowego,

d) ustalenia zakresu tematyki cz#"ci 
teoretycznej i praktycznej szkole-
nia na stanowiska: dy!urnego ruchu 
i maszynisty, kierownika poci%gu

e) udzielania certyÞ kacji kompe-
tencyjnych dla osób prowadz%cych 
szkolenia pracowników zwi%zanych 
z bezpiecze*stwem ruchu kolejowego.

2. Zmiany w Ustawie i Rozporz%dze-
niu polegaj%ce na:

a) stworzeniu centralnego rejestru 
maszynistów, dy!urnych ruchu i kie-
rowników poci%gu obejmuj%cego ich 
kwaliÞ kacje zawodowe i czas pracy,

b) wprowadzeniu obowi%zku stoso-
wania przez przewo(ników zatrud-

nienia maszynistów i kierowników 
poci%gu wy %cznie na podstawie 
umowy o prac# uwzgl#dniaj%cej 
miejsce pracy, jako punkt geogra-
Þ czny (siedziba zak adu, sekcji itp.) 
od zg oszenia si#, w którym b#dzie 
zaliczany czas pracy.

c) wprowadzenia obowi%zku stoso-
wania przez zarz%dców infrastruktu-
ry zatrudniania dy!urnych ruchu wy-
 %cznie na podstawie umowy o prac# 
uwzgl#dniaj%cej miejsce pracy jako 
konkretna stacja,

d) ustanowieniu cz#stotliwo"ci 
i minimalnych norm czasu szkolenia 
okresowego pracowników zwi%za-
nych z bezpiecze*stwem ruchu ko-
lejowego,

e) ustanowieniu minimalnych czasów 
szkolenia na licencje maszynisty oraz 
"wiadectwo maszynisty nie krótszy 
ni! 18 miesi#cy w przypadku nowych 
pracowników oraz weryÞ kacja wcze-
"niejszych zgód na programy szkole-
niowe krótsze ni! 18 miesi#cy.

3. Zmiany w przepisach i instrukcjach 
kolejowych obejmuj%cych m.in.:

a) obowi%zywanie osygnalizowania 
czo a poci%gu sygna em Pc2 przy je(-
dzie po torze przeciwnym do zasad-
niczego (niew a"ciwym) bez wzgl#du 
na rodzaj zastosowanej blokady li-
niowej,

b) wprowadzenie rejestracji rozmów 
w radiotelefonach na lokomotywach,

c) wprowadzenie kamer rejestruj%-
cych obraz przed lokomotyw%,

d) wprowadzenie nadawania sygna u 
„radio stop” jednocze"nie na wszyst-
kich kana ach radiotelefonu,

e) wprowadzenie obowi%zku wzmac-

Stanowisko Zwi"zków Zawodowych w sprawie koniecznych 
zmian w prawie oraz w przepisach i instrukcjach 

zwi"zanych z bezpiecze&stwem ruchu kolejowego.
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Dyskusja 
o bezpiecze stwie 

i pewno!ci zatrudnienia

Negocjacje nad Paktem Gwarancji Pracowniczych trwaj", bezpiecze&stwo 

ruchu kolejowego pozostaje niepokoj"c" kwesti", a katastrofa w 

Szczekocinach tylko potwierdzi#a wcze niejsze obawy zwi"zków zawodowych 

– tak w skrócie mo$na opisa! najwa$niejsze kwestie, którymi zajmowa#a si% 

Rada Sektora Przewozów Towarowych na posiedzeniu 15 marca.

Obradom  Rady, które odby y si# w War-

szawie, przewodniczy  Henryk Kopa*-

ski, a uczestniczyli w nim prezydent 

Leszek Mi#tek, wiceprezydent Bogu-

s aw Sady i Krzysztof Cie$ka oraz pre-

zes Zarz%du PKP Cargo S.A. Wojciech 

Balczun i cz onek Zarz%du ds. pracow-

niczych Ireneusz Wasilewski. Obecny 

by  równie! cz onek Rady Nadzorczej 

PKP Cargo S.A. Stanis aw Koco*.

Zebrani symboliczn% minut% ciszy 

uczcili pami#$ kolegów maszynistów, 

pracowników kolei oraz podró!nych, 

którzy zgin#li w katastroÞ e pod Szcze-

kocinami.

Porz%dek spotkania obejmowa  proble-

matyk# zwi%zan% z prywatyzacj% spó ki 

PKP Cargo S.A., sprawy bezpiecze*stwa 

ruchu kolejowego oraz zmiany przed-

stawicieli za ogi w Radzie Nadzorczej 

spó ki PKP Cargo S.A.

Podczas omawiania spraw dotycz%cych 

prywatyzacji spó ki PKP Cargo S.A., 

g os zabierali zaproszeni go"cie. Prezes 

zarz%du Wojciech Balczun i cz onek za-

rz%du Ireneusz Wasilewski przedstawili 

stanowisko zarz%du oraz w a"ciciela 

w kwestii negocjacji Paktu Gwarancji 

Pracowniczych uzgodnionego w ubie-

g ym roku.

Wskazali oni na obszary, w których 

w a"ciciel oczekuje zmian w zapisach 

w stosunku do wersji wynegocjowa-

nej w listopadzie 2011r. Brak akcepta-

cji dotyczy g ównie dwóch zagadnie* 

- premii prywatyzacyjnej i zapisów 

o mo!liwo"ci wypowiadania paktu. Wy-

p ata premii prywatyzacyjnej wed ug 

w a"ciciela stanowi$ b#dzie nieupraw-

nion% pomoc publiczn%. Zarz%d !%da 

tak!e wpisania w Pakt mo!liwo"ci jego 

wypowiedzenia w przypadku spadku 

przewozów o 15%. 

W sprawie premii strony s% sk onne 

zawrze$ kompromis, je!eli zostanie 

przedstawione stanowisko Komisji Eu-

ropejskiej potwierdzaj%ce hipotez# 

o nieuprawnionej pomocy publicz-

nej. Trudno natomiast o porozumienie 

w sprawie mo!liwo"ci wypowiedzenia 

Paktu w przypadku pogorszenia wyni-
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ków przewozowych. Wszak Pakt za-

wierany jest w naszym rozumieniu po 

to, aby dawa  stabilizacj# zatrudnienia 

w czasie kryzysu, a nie w okresie do-

brej koniunktury. 

Wynik spó ki mo!na w ci%gu jednego 

kwarta u znacznie zmieni$ – zarówno 

patrz%c na to od strony obiektywnej, 

jak i subiektywnej. A wtedy Pakt Gwa-

rancji Pracowniczych stanie si# doku-

mentem bez znaczenia. Tak czy tak 

– negocjacje w tej sprawie b#d% kon-

tynuowane. 

Je"li chodzi o bezpiecze*stwo ruchu 

kolejowego, Rada krytycznie odnio-

s a si# do obsadzania w ró!nych spó -

kach kolejowych stanowisk zwi%zanych 

z bezpiecze*stwem i eksploatacj% 

przez osoby o niskich kompetencjach. 

Stwierdzi a równie!, !e cz#sto wynik Þ -

nansowy staje si# priorytetem, a spra-

wy bezpiecze*stwa l%duj% na drugim 

miejscu. 

ZZM przygotowa  po raz kolejny pakiet 

pilnych spraw wymagaj%cych natych-

miastowego uregulowania. Po konsulta-

cjach z innymi zwi%zkami zawodowymi 

zostanie on przekazany Ministrowi A. 

Masselowi. Mamy nadziej#, !e wreszcie 

uda si# go wprowadzi$ w !ycie. 

W miesi%c po katastroÞ e, 3 kwietnia 

2012r. w samo po udnie w Warszawie od-

b#dzie si# demonstracja kolejarzy jako 

sprzeciw dla lekcewa!enia spraw bez-

piecze*stwa na polskiej kolei. Rada ape-

luje o liczny udzia  w tej demonstracji 

wszystkich kolejarzy wolnych od s u!by.

Rada podzi#kowa a Stanis awowi Ko-

coniowi za dotychczasow% prac# 

w Radzie Nadzorczej spó ki PKP Cargo 

SA. i !yczy a mu wiele zdrowia na zas u-

!onej emeryturze. Rada Sektora podj# a 

jednog o"n% decyzj#, aby rekomendo-

wa$ kandydatur# Kazimierza Jamrozika 

w wyborach na przedstawiciela za ogi 

w Radzie Nadzorczej PKP Cargo S.A.

Romuald Walkiewicz

Kazimierz Jamrozik ma 55 lat, jest 

czynnym maszynist% z 37-letnim sta-

!em. Jest pracownikiem )l%skiego Za-

k adu Spó ki w Tarnowskich Górach. 

Cieszy si# ogromnym zaufaniem w"ród 

kolegów maszynistów. W ZZM pe ni 

funkcj# przewodnicz%cego Krajowej 

Komisji Rewizyjnej.

Rada Sektora zwraca si# do wszystkich 

pracowników i cz onków ZZM o popar-

cie kandydatury Kazimierza Jamrozika 

poprzez z o!enie podpisu na listach po-

parcia dla kandydata.
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w sposobie my"lenia ludzi odpo-
wiedzialnych za bezpiecze*stwo 
ruchu kolejowego?
Niew%tpliwie spraw% budz%c% 
sprzeciw zarówno maszynistów, 
jak i dy!urnych ruchu jest wiado-
mo"$ przekazana przez Ministra In-
frastruktury, który przedstawiaj%c 
pos om na posiedzeniu Sejmu infor-
macj# dotycz%c% bezpiecze*stwa 
na kolei, stwierdzi , !e ”Przewod-
nicz%cy Pa*stwowej Komisji Ba-
dania Wypadków Kolejowych jako 
jedyny przeprowadzi  wys uchanie 
dy!urnego ruchu ze Starzyn.” Tym 
samym tradycji sta o si# zado"$. 
Okaza o si# bowiem, !e nawet dla 
Pa*stwowej Komisji Badania Wy-
padków Kolejowych uprawnione 
jest wys uchanie uczestnika wy-
padku, czyli na przyk ad dy!urnego 
ruchu czy maszynisty bez wzgl#du 
na jego stan psychiczny i Þ zyczny. 
Takie post#powanie jest nieetycz-
ne i prawnie niedozwolone. Swoimi 
dzia aniami komisja powypadkowa 
naruszy a postanowienia par. 18 
i par. 22 Rozporz%dzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 
2007r. w sprawie powa!nych wy-
padków, wypadków i incydentów 
kolejowych (Dz. U.89 poz.593). 
W my"l postanowienia paragrafu 22 
tego rozporz%dzenia wys uchanie 
dy!urnego ruchu powinno nast%pi$ 

Tragiczne skutki wypadku kole-
jowego w Cha upkach pod Szcze-
kocinami wywo a y dyskusj# nad 
bezpiecze*stwem ruchu kolejo-
wego. S uchaj%c kolejowych decy-
dentów, dowiadujemy si#, !e stale 
i systematycznie podnoszone jest 
bezpiecze*stwo ruchu kolejowego 
poprzez napraw# i modernizacj# 
szlaków oraz stacji. Ca kowicie 
w swoich wypowiedziach pomijaj% 
oni stan techniczny poci%gów oraz 
wyposa!enie pojazdów trakcyj-
nych w urz%dzenia kontroli prowa-
dzenia poci%gu. Na dzie* dzisiejszy 
jedynym urz%dzeniem bezpiecze*-
stwa na poje(dzie trakcyjnym jest 
przycisk czujno"ci i samoczynne-
go hamowania poci%gu (SHP) oraz 
radio %czno"$ poci%gowa. Urz%-
dzenia te nied ugo b#d% obcho-
dzi$ pi#$dziesi#ciolecie istnienia 
na pojazdach trakcyjnych. Jednak 
w przypadku SHP coraz cz#"ciej 
zarz%dca infrastruktury informuje 
maszynistów (na 5 minut przed od-
jazdem poci%gu) o braku sprawno-
"ci tych urz%dze* w torach lub ich 
ca kowitym demonta!u.
W swoich wypowiedziach przed-
stawiciele Ministerstwa Transportu 
i Urz#du Transportu Kolejowego 
ca kowicie zapomnieli poinformo-
wa$ odbiorców, !e na pojazdach 
trakcyjnych na dzie* dzisiejszy 
brak jest urz%dze* kontroli pro-
wadzenia poci%gu, nadzoruj%cych 
przynajmniej hamowanie poci%gu 
przy doje(dzie do sygna u naka-
zuj%cego zatrzymanie lub zmniej-
szenie pr#dko"ci. Urz%dzenie to 
w przypadku braku reakcji ze 
strony maszynisty powoduje wy-
 %czenie napi#cia w sieci. Wtedy 
automatycznie wdra!ane jest ha-
mowanie poci%gu. Jedn% z przy-
czyn wprowadzenia na polskich 
kolejach tego typu urz%dze* jest 
brak stanowczo"ci w dzia aniu ze 

strony Ministerstwa Infrastruktury. 
Przyk adem jest tre"$ postanowie-
nia zawartego w paragraÞ e 21 ust. 
4 pkt. 1 i 2 Rozporz%dzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005r. 
w sprawie ogólnych warunków 
prowadzenia ruchu kolejowego 
i sygnalizacji (Dz. U.172 poz.1444 
z pó(. zm). W pierwszym punk-
cie tego postanowienia zezwala 
si# przewo(nikowi kolejowemu na 
eksploatacj# pojazdu trakcyjnego 
wyposa!onego tylko w urz%dze-
nie czujno"ci, SHP i radio %czno"$ 
poci%gow%. Natomiast w drugim 
punkcie postanowienia umo!liwia 
si# przewo(nikowi kolejowemu 
eksploatacj# pojazdu trakcyjnego 
wyposa!onego tylko w urz%dze-
nie kontroli prowadzenia poci%-
gu i radio %czno"ci poci%gowej. 
W "wietle powy!szego stawiam py-
tanie, czym si# kierowa o Minister-
stwo Infrastruktury, pozwalaj%c 
na jednoosobow% obs ug# pojaz-
dów trakcyjnych wyposa!onych 
tylko w jeden rodzaj urz%dze* 
sprawdzaj%cych czujno"$ maszyni-
sty? Naszym zdaniem w przypadku 
jednoosobowej obs ugi pojazdów 
trakcyjnych wymagania zawarte 
w omawianym postanowieniu po-
winny by$ stosowane jednocze-
"nie. Czy tragedia, jaka mia a 
miejsce w Cha upkach co" zmieni 

Dy$urny ruchu 
w szoku po katastroÞ e

Dy$urny ruchu, nawet je li jest podejrzany 

o to, $e spowodowa# wypadek, nadal pozosta-

je cz#owiekiem. Zdaje si%, $e Pa&stwowa Komi-

sja Badania Wypadków Kolejowych zapomina 

o tym fakcie. Czy wys#uchanie b%d"cego w z#ym 

stanie psychicznym dy$urnego ruchu przez ko-

lejow" komisj% powypadkow" ma jak"kolwiek 

warto ! prawn"?
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po dokonaniu ogl#dzin i bada* na 
miejscu, a nie przed nimi. Ponad-
to, zgodnie z postanowieniem pa-
ragrafu 18 przed przyst%pieniem 
do wys uchania dy!urnego ruchu 
nale!a o dokona$ oceny jego stanu 
psychicznego i Þ zycznego. W tym 
momencie nasuwa si# pytanie, czy 
w sk adzie komisji powypadkowej 
znajduj% si# osoby posiadaj%ce 
kwaliÞ kacje do dokonania takiej 
oceny?
Prokuratura Okr#gowa w Cz#sto-
chowie powo a a bieg ych, którzy 
zbadali t# kwesti#. Stwierdzili oni 

jednoznacznie, !e stan psychicz-
ny dy!urnego ruchu uniemo!liwia  
i nadal uniemo!liwia jego przes u-
chanie. Bior%c powy!sze pod uwa-
g#, zadaj# sobie pytanie, jaki cel 
mia o wcze"niejsze wys uchanie 
dy!urnego ruchu b#d%cego w z ym 
stanie psychicznym? I czy wys u-
chanie dy!urnego ruchu b#d%cego 
w szoku powypadkowym ma jak%-
kolwiek warto"$ prawn%?
Szkoda, !e Pa*stwowa Komisja Ba-
dania Wypadków Kolejowych nie 
potraÞ  a wzorem Prokuratury Okr#-
gowej w Cz#stochowie, dostrzec 

w dy!urnym ruchu cz owieka, któ-
remu w pierwszej kolejno"ci nale-
!y udzieli$ pomocy medycznej.

Eugeniusz (liwi&ski,

Przewodnicz"cy Komisji

Obrony Praw Pracowniczych

Kole$anki i Koledzy, Kolejarze!

3 marca 2012r. pod Szczekocinami w katastroÞ e kolejowej zgin# o 
11 podró!nych i 5 naszych kolegów . Wieloletnie zaniedbania w polskich kolejach
i oszcz#dzanie na sprawach bezpiecze*stwa prowadz% do tego, !e coraz cz#"ciej dochodzi do wypadków i kata-
strof, w których tak!e gin% ludzie.
 

Nie chcemy wychodzi! do s#u$by, nie wiedz"c, czy wrócimy do domu! 

OÞ ara !ycia naszych kolegów musi spowodowa$, !e jako kolejarze g o"no wyrazimy swój protest dla lekcewa!enia 
spraw bezpiecze*stwa.
Bezpiecze*stwo na kolei musi by$ priorytetem Rz%du, a nie tylko szeregowych kolejarzy. Nie pozwolimy, aby 
z kolejarza robiono oÞ ar# chorego systemu.
Musimy upomnie$ si# o odpowiednie nak ady bud!etu na bezpiecze*stwo ruchu kolejowego i wymusi$ przestrzega-
nie zasad bezpiecze*stwa we wszystkich Þ rmach kolejowych.
Oddaj%c ho d pami#ci wszystkich, którzy zgin#li w katastroÞ e Konfederacja Kolejowych Zwi%zków Zawodowych 
w miesi%c po katastroÞ e tj. 3 kwietnia 2012r. organizuje pikiet# przed kancelari% Premiera pod has em:

„Bezpiecze&stwo na kolei musi by! priorytetem Rz"du”

Przewidywany przebieg demonstracji 3.04.2012r.:
11.30 -12.00 - zbiórka uczestników przed Muzeum Techniki PKiN;
12.00 – 13.00 – przemarsz ulicami Warszawy przed kancelari# Premiera;
13.00 – 14.30 - pikieta stacjonarna i wr#czenie Premierowi Petycji;
14.30 - zako*czenie demonstracji.
Konfederacja Kolejowych Zwi%zków Zawodowych zwraca si# do wszystkich kolejowych Zwi%zków Zawodowych, 
wszystkich Kole!anek i Kolegów bez wzgl#du na Spó ki, w których pracuj%, o liczny udzia  w demonstracji. 
Bezpiecze*stwo na kolei jest dla nas wspóln% spraw%.
W demonstracji nie mo!e zabrakn%$ nikogo, komu bliskie s% sprawy bezpiecznej i dobrze funkcjonuj%cej kolei.                                           

Leszek Mi tek
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Po tym 

samym torze

3 marca w miejscowo ci Cha#upki w pobli$u Szczekocin do-

sz#o do zderzenia czo#owego dwóch poci"gów. Jeden z nich 

jecha# do Warszawy, drugi – do Krakowa. Te dwa pojazdy 

nie powinny by#y jecha! po tym samym torze. Dlaczego 

jednak jecha#y? Co doprowadzi#o do  mierci 16 osób?

W ci%gu zdarze*, jakie doprowadzi y do 

katastrofy, pierwszym by a awaria roz-

jazdu na posterunku odga #(nym w Sta-

rzynach. Z tego powodu poci%g IR Ma-

tejko jad%cy z Warszawy do Krakowa po 

ok. 7-minutowym oczekiwaniu pod se-

maforem wjazdowym zosta  wyprawio-

ny przez dy!urnego ruchu w Starzynach 

poprzez podanie sygna u zast#pczego. 

Zwrotnica pozosta a ustawiona do jaz-

dy na wprost, kieruj%c poci%g na tor nr 

1 (lewy, przeciwny do zwyk ego kierunku 

jazdy na tym szlaku dla tego poci%gu). 

Zaj#cie toru nr 1 zosta o wykryte przez 

urz%dzenia sterowania ruchem i spowo-

dowa o prze %czenie na semaforze wjaz-

dowym na posterunek Sprowa, z drugiej 

strony szlaku, sygna u zezwalaj%cego na 

jazd# poci%gu TLK Brzechwa z Przemy"la 

do Warszawy po u o!onej ju! drodze prze-

biegu, kieruj%cej go tak!e na tor nr 1 na 

sygna  „stój” ("wiat o czerwone). Dy!urna 

ruchu ze Sprowej w tej sytuacji równie! 

u!y a sygna u zast#pczego, wyprawiaj%c 

poci%g TLK Brzechwa po torze nr 1, zasad-

niczym dla tego kierunku jazdy. Zgodnie 

ze znaczeniem sygna u zast#pczego, po 

przejechaniu strefy rozjazdów z pr#dko-

"ci% nie przekraczaj%c% 40km/h, poci%g 

mo!e przy"pieszy$ do pr#dko"ci maksy-

malnej, czyli na tym odcinku - 120 km/h. 

W chwili zderzenia, czyli o 20:57 poci%g IR 

Matejko jecha  z pr#dko"ci% 50-60 km/h, 

za" TLK Brzechwa - 95 km/h.

W wypadku zgin# o 16 osób, a 57 kolej-

nych zosta o rannych. W katastroÞ e zgin#-

li maszynista, kierownik sk adu i konduk-

tor poci%gu interREGIO oraz maszynista 

i pomocnik maszynisty poci%gu TLK. Dwaj 

cz onkowie za ogi TLK prze!yli katastrof#.

Nast#pne dni to nieustanne doniesienia 

mediów z miejsca katastrofy o trwaj%cej 

akcji ratunkowej i mo!liwych przyczynach 

tragedii. Prezydent Bronis aw Komorowski 

5 i 6 marca og osi  !a ob# narodow%.

Co by o przyczyn% katastrofy bada proku-

ratura. )ledztwo prowadzone jest równo-

legle w dwóch w%tkach - zarówno doty-

cz%cym bezpo"rednich przyczyn wypadku, 

jak i zwi%zanym z odpowiedzialno"ci% 

osób, które dba y o infrastruktur# oraz 

organizacj# pracy na tym odcinku. Pro-

kuratura zadecydowa a o postawieniu 

zarzutów dy!urnemu ruchu ze Starzyn.

Ju! teraz jednak trzeba zastanowi$ si# 

nad tym, jak mo!na w przysz o"ci zapo-

biec tego typu strasznym wydarzeniom. 

Wed ug zwi%zkowców dy!urni ruchu s% 

przeci%!eni prac%. Zatrudnienie na po-

sterunkach ruchu zredukowano do mini-

mum. W wyniku restrukturyzacji PKP dy-

!urni maj% coraz wi#cej obowi%zków, co 

(le wp ywa na ich podstawowe zdanie, 

jakim jest prowadzenie ruchu poci%gów.

PORZEGNANIA

Pogrzeb Andrzeja Miko ajczyka, maszynisty, Szczecin 13.03.2012Msza za oÞ ary katastrofy, Warszawa 08.03.2012

Andrzej Miko ajczyk, maszynista Szczecin 13.03.2012
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Druga wa!na kwestia to urz%dzenia kontroluj%ce i nadzoru-

j%ce ruch kolejowy. Sprz#t, który posiada polska kolej, jest 

po prostu stary – cz#sto wi#c nie funkcjonuje tak, jak nale-

!y. A o zakupie nowych urz%dze* nie zawsze decyduje ich 

jako"$. Czasami prywatne spó ki stawiaj% na niskie koszty 

zakupu sprz#tu. „Firmy dzia aj%ce na kolei kieruj% si# zasa-

dami zysku, a nie bezpiecze*stwa. Natomiast w kwestiach 

bezpiecze*stwa nie mo!e by$ rozwi%za* kompromisowych.” 

– twierdzi Przewodnicz%cy Konfederacji Kolejowych Zwi%z-

ków Zawodowych, Leszek Mi#tek.

Praprzyczyn% katastrofy wed ug zwi%zków zawodowych jest 

rozbicie PKP na wiele ma ych spó ek i redukcja zatrudnienia. 

Te osoby, które wcze"niej pomaga y dy!urnemu ruchu, zosta-

 y zwolnione. „Funkcja dy!urnego jest jedn% z najbardziej 

odpowiedzialnych na kolei, a tymczasem tylko na najwi#k-

szych, nielicznych posterunkach jest dwuosobowa obsada. 

Na pewno poprawa bezpiecze*stwa na kolei wymaga zwi#k-

szenia zatrudnienia, zw aszcza w tzw. s u!bach utrzymania. 

Pogotowia awaryjne maj% za ma e obsady”- twierdzi Prze-

wodnicz%cy Komisji Mi#dzyzak adowej NSZZ „Solidarno"$” 

w Zak adzie Linii Kolejowych w Krakowie, Bogdan Pietrusi*ski.

Kto tak naprawd# zawini  i dlaczego dosz o do katastrofy pod 

Szczekocinami – tego nie da si# od razu ustali$. Pewne jest 

natomiast to, !e tego rodzaju wydarzenia nie maj% miejsca 

bez przyczyny. Powinny nam one u"wiadomi$, !e unowo-

cze"nienie kolei to nie jest kwestia marze* czy ch#ci, ale 

konieczno"ci. A naszym moralnym obowi%zkiem wobec tra-

gicznych oÞ ar katastrofy jest wyci%gni#cie z tego wypadku 

wniosków na przysz o"$ i zadbanie o bezpiecze*stwo ruchu 

kolejowego. 
                                                                                   A.Sz.

PORZEGNANIA

Pogrzeb Szymona Cie"laka, maszynisty, Warszawa 12.03.2012 Pogrzeb Zbigniewa Rudnika, konduktora, Bogumi owice 09.03.2012
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Bezpiecze&stwo to podstawa
Bezpiecze&stwo na torach jest jedn" z najwa$niej-

szych spraw – zarówno dla wszystkich zatrudnionych 

na kolei, jak i dla pasa$erów poci"gów. Nie mo$e by! 

tak, $e potrzeba ograniczenia kosztów spó#ki b"d' 

powi"zania Þ nansowe decyduj" o czyim  zdrowiu 

lub $yciu – takie jest stanowisko Kolejowych Zwi"z-

ków Zawodowych, które w tej sprawie wystosowa#y 

pismo do Sejmowej Komisji Infrastruktury.

Jak wa!ne s% kwestie zwi%zane z bezpie-

cze*stwem, pokaza a ostatnia katastrofa 

pod Szczekocinami. Wypadki kolejowe, 

w których gin% ludzie, nie powinny by y 

si# zdarzy$. A jednak mia y miejsce. Dla-

czego? Wed ug Kolejowych Zwi%zków Za-

wodowych przyczyn% jest lekcewa!enie 

podstawowych zasad bezpiecze*stwa ru-

chu kolejowego. Urz%dzenia kontrolne, 

dzi#ki którym zwi#ksza si# bezpiecze*-

stwo przejazdu, powinny dzia a$ bez za-

rzutu. Ich jako"$ jest wi#c spraw% prio-

rytetow%. Tymczasem o wyborze danych 

urz%dze* cz#sto decyduj% powi%zania 

Þ nansowe spó ki.

Kolejowe Zwi%zki Zawodowe zapropo-

nowa y Sejmowej Komisji Infrastruktury 

szereg zmian, których wprowadzenie 

wp ynie na poprawienie stanu bezpie-

cze*stwa ruchu kolejowego. Jedn% 

z propozycji jest ustanowienie w ramach 

Urz#du Transportu Kolejowego organu 

bezpo"rednio odpowiadaj%cego za stan 

organizacji i bezpiecze*stwa ruchu ko-

lejowego. Taki organ mia by za zadanie 

ustali$ jednolite przepisy w tej materii, 

kontrolowa$, czy s% one przestrzegane, 

a tak!e decydowa$ o dopuszczeniu do 

u!ytku pojazdów i urz%dze* kolejowych. 

By by równie! odpowiedzialny za ustale-

nie zakresu tematycznego oraz minimal-

nego czasu trwania szkolenia dotycz%ce-

go bezpiecze*stwa ruchu kolejowego. 

Tego rodzaju zaj#cia przeznaczone by 

by y dla dy!urnych ruchu i maszynistów.

Oprócz tej propozycji zwi%zki zawodowe 

pragn% tak!e powo ania Inspekcji Trans-

portu Kolejowego, która mia aby si# 

zaj%$ nadzorem i kontrol% uczestników 

ruchu kolejowego. W stanowisku Kole-

jowych Zwi%zków Zawodowych zawarto 

równie! szereg propozycji dotycz%cych 

zmian w przepisach. Maj% one na celu 

m.in. wprowadzenie zapisów rozmów 

w radiotelefonach na lokomotywach, 

stworzenie centralnego rejestru maszy-

nistów, dy!urnych ruchu i kierowników 

poci%gu oraz zainstalowanie kamer reje-

struj%cych obraz przed lokomotyw%. 

Kiedy cz owiek czuje si# bezpieczny, nie 

zauwa!a usterek, które w przysz o"ci 

mog% by$ przyczyn% jego problemów. 

Kiedy natomiast przydarzy mu si# wy-

padek, nagle przypomina sobie o tym, 

czego w przesz o"ci zaniedba . Kolejowe 

Zwi%zki Zawodowe chc% przypomnie$ 

ludziom zasiadaj%cym na kierowniczych 

stanowiskach w naszym pa*stwie, !e 

bezpiecze*stwo ruchu kolejowego to 

problem, który nale!y naprawi$ tu i te-

raz. I jak najszybciej.

A.Sz.



13
3/2012

UKŁAD

Z U Z P
przednim spotkaniu ustali y naresz-

cie wspólne stanowisko polegaj%ce 

na zgodzie wprowadzenia wcze"niej 

uzgodnionego Zak adowego Uk adu 

Zbiorowego Pracy(opisane w po-

przednim wydaniu GM). Jakie! by o 

zaskoczenie pracodawcy, który nie 

by  przygotowany na taki obrót spra-

wy. W odpowiedzi Pracodawca prze-

s a  wersj# uk adu do parafowania. 

Jednak prócz deklarowanych zmian 

„kosmetycznych” dokona  zmian 

du!o dalej id%cych. Strona spo ecz-

na nie odrzuci a ich, lecz w kolej-

nym wspólnym stanowisku poprosi a 

o dok adne uzasadnienie propozy-

cji pracodawcy. Je!eli dobra wola 

stron we(mie gór# nad partykularny-

mi interesami mam nadziej#, !e tu 

równie! w najbli!szym czasie mo!e 

doj"$ do zawarcia Uk adu.  

S!awomir Centkowski

W dniu 20.03.2012 r. odby o si# cy-

kliczne spotkanie dotycz%ce Zak a-

dowego Uk adu Zbiorowego Pracy 

w spó ce Przewozy Regionalne. Po 

dwóch latach intensywnej pracy 

strony zbli!aj% si# do zawarcia po-

rozumienia. W dniu dzisiejszym zo-

sta y parafowane trzy rozdzia y, któ-

re zosta y ca kowicie wypracowane 

i uzgodnione. Czyli zasady stoso-

wania tabeli stanowisk, wymagania 

kwaliÞ kacyjne i zaszeregowanie pra-

cowników, urlopy pracownicze oraz 

Tabela stawek miesi#cznego wyna-

grodzenia zasadniczego. Do tej pory 

element wynagrodzenia, jakim by a 

tzw. kilometrówka, oraz stanowisko 

Sektora o niew %czaniu tego ele-

mentu do uposa!enia  zasadniczego 

zosta  przez strony zaakceptowany. 

Wiele w%tpliwo"ci budzi w dalszym 

ci%gu element przeniesienia dodat-

ku za pojedyncz% obs ug# do wyna-

grodzenia zasadniczego. W tej spra-

wie odb#dzie si# kolejne spotkanie 

w dniu 23 marca i by$ mo!e b#dzie 

to prze om w kwestii ZUZP w Prze-

wozach Regionalnych. 

Takiego samego prze omu oczeku-

jemy w spó ce IC, w której po roku 

dzia ania kontrowersyjnych Regu-

laminów wynagradzania zwi%zki 

skupione u tego pracodawcy na po-

Z U Z PZ U Z PZ U Z P

3 marca 2012 roku w czasie pe nienia s u by

w katastrofie kolejowej pod Szczekocinami  

zgin li tragicznie 

 
SZYMON CIE LAK

lat 54 
Maszynista poci gu 31101 

ZBIGNIEW RUDNIK
lat 51 

Konduktor poci gu 13126 

BENEDYKT SZMIDT 
lat 50 

Kierownik poci gu 13126 

ANDRZEJ MIKO AJCZYK
lat 46 

Maszynista poci gu 13126 

RADOS AW PUSTO A
lat 32 

Pomocnik maszynisty poci gu 31101 

Wyrazy najg bszego wspó czucia 
rodzinom, bliskim i przyjacio om  

sk ada 

Rada Krajowa ZZM 

Z przykro ci  zawiadamiamy, e w 

dniu 5 marca 2012 roku  

w wieku 53 lat odszed

na wieczn  s u b  nasz kolega 

maszynista 

KAZIMIERZ 

KAD UBSKI 

Cze  Jego pami ci

Rodzinie i bliskim wyrazy 

wspó czucia sk adaj  koledzy z 

ZZM IC Po udniowy 

4 marca 2012 roku w wieku 53 lat

zmar na posterunku pracy, pe ni c

s u b na lokomotywie maszynista

LEON 
ROZENTALSKI 

Cze Jego pami ci

Rodzinie i bliskim wyrazy

wspó czucia sk adaj koledzy

z ZZM CT Mazowiecko Podlaski

Wiele smutku sprawi a nam 

wiadomo  o mierci

ANDRZEJA 

KOPERA 

Pracownika Centrali PKP CARGO S.A. 

Rodzinie i bliskim wyrazy wspó czucia 

sk ada Prezydium Rady Krajowej ZZM 
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EMERYTURY

W manifestacji uczestniczy o ok. 2000 

zwi!zkowców z OPZZ, NSZZ „Solidar-

no"#” i Forum Zwi!zków Zawodowych.

Manifestuj!cy przyj$li petycj$ do mar-

sza ek Sejmu Ewy Kopacz, któr! prze-

kaza a delegacja zwi!zkowców. Poni%ej 

przedstawiamy tre"# petycji:

My, zebrani przed Sejmem Rzeczypo-

spolitej Polskiej w dniu 29 lutego 2012 

roku, w dniu, w którym odbywa si$ 

pierwsze czytanie projektu ustawy o 

zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 

r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpiecze& Spo ecznych – druk sejmo-

wy nr 17, w pe ni popieramy zawarte 

w niej rozwi!zania.

Obywatelski projekt daje mo%liwo"# 

przej"cia na emerytur$ osobom, które 

w trakcie swojego %ycia zawodowego 

wypracowa y "rodki umo%liwiaj!ce im 

godne %ycie po przepracowaniu 35 lat 

w wypadku kobiet i 40 lat w wypadku 

m$%czyzn. 

Kryzys gospodarczy w najwi$kszym 

stopniu, oprócz ludzi m odych, do-

tyka nas, osoby starsze, maj!ce 

kilkudziesi$cioletni okres pracy za-

wodowej. Tu% przed osi!gni$ciem 

wieku przedemerytalnego jeste"my 

w pierwszej kolejno"ci zwalniani 

z pracy. Pracodawcy pozbywaj! si$ 

nas jako osób mniej wydajnych, 

cz$"ciej choruj!cych, a tak%e wy-

palonych zawodowo. Po kilkumie-

si$cznym okresie pobierania zasi ku 

dla bezrobotnych pozostajemy bez 

"rodków do %ycia. Staj! si$ klienta-

mi pomocy spo ecznej. Urz$dy pracy 

nie maj! dla nas %adnych propozycji 

- uwa%aj!, %e na przekwalifikowanie 

jeste"my za starzy.

Jeste"my grup! wykluczon! spo ecz-

nie, grup!, której mimo kilkudziesi$ciu 

lat pracy odbiera si$ nie tylko prawo do 

emerytury, ale tak%e odziera z resztek 

ludzkiej godno"ci.

Pod projektem ustawy Obywatelski Ko-

mitet Inicjatywy Ustawodawczej zebra  

ponad 400 tysi$cy podpisów osób, któ-

re w ten sposób wyrazi y swoj! wol$, 

aby ten projekt sta  si$ obowi!zuj!cym 

prawem. 

Niestety, pos owie i pos anki VI kaden-

cji Sejmu nie uwzgl$dnili woli obywa-

teli. Liczymy, %e tym razem tak si$ nie 

stanie!

W imieniu tych wszystkich osób, które 

popar y swoimi podpisami obywatelski 

projekt ustawy oraz dalszych tysi$cy 

tych, którzy zainteresowani s! rozwi!-

zaniami zawartymi w projekcie, doma-

gamy si$ uchwalenia przez Sejm nowe-

lizacji ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpiecze& Spo ecznych, 

w kszta cie zg oszonym przez Obywa-

telski Komitet Inicjatywy Ustawodaw-

czej.

Polski Sejm jest to winien swoim oby-

watelom, którzy ci$%k! prac! wypraco-

wali swoje emerytury.”

OPZZ

Zwi zkowcy 
manifestowali 
przed Sejmem
29 lutego, w trakcie 9. posiedzenia Sejmu, na 

którym odby!o si" pierwsze czytanie zg!oszo-

nego przez OPZZ projektu ustawy o mo#liwo$ci 

przej$cia na emerytur" po przepracowaniu 35 lat 

przez kobiet" i 40 lat przez m"#czyzn", przed 

gmachem Sejmu odby!a si" manifestacja zwi z-

kowców dla poparcia tego projektu i przeciwko 

projektowi podwy#szenia wieku emerytalnego 

kobiet i m"#czyzn do 67 lat.
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EMERYTURY

Emerytura
po $mierci
Fakty a sposób ich przedstawiania to dwie ró#-

ne sprawy. Mamy tego doskona!y przyk!ad cho%by 

przy próbie podwy#szenia wieku emerytalnego 

do 67 lat. Jakie s   towarzysz ce temu argumen-

ty? Czas przyjrze% si" im bli#ej.

pewno nie s! to wszystkie straty. 
Trzeba jeszcze doliczy# zaci!gni$te 
przez pa&stwo kredyty na sp at$ zo-
bowi!za& wobec OFE. Dzi$ki temu 
same towarzystwa zarobi y oko o 
800 mln z .

'atwo krytykowa#, wi$c nale%y 
zada# pytanie, czy mo%na inaczej. 
Zanim Donald Tusk wykiwa wszyst-
kich obywateli, nale%y zapyta#, ile 
b$dzie wp ywów do ZUS z likwida-
cji tzw. umów "mieciowych (chodzi 
o umowy cywilnoprawne), wprowa-
dzenia systemów aktywizacji za-
wodowej dla osób powy%ej 50. roku 
%ycia i dania im szansy pracy. Wpro-
wadzenie zwyk ej solidarno"ci spo-
 ecznej w kwestii p acenia sk adki, 
bo przecie% najlepiej zarabiaj!cy 
obywatele naszego biednego kraju 
p ac! 60% sk adki od "redniej kra-
jowej. Stworzenie warunków za-
ch$caj!cych Polaków do powrotu 
z zagranicy.

W "wietle przedstawionych argu-
mentów nasuwa si$ ch$# szybkiej 
likwidacji OFE. Tym bardziej, %e 
istnieje Dyrektywa 2004/39/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie rynków instrumentów Þ -
nansowych (MiFID), która zabrania 
grania "rodkami emerytalnymi na 
gie dzie. Jak wielkie interesy by-
 yby poruszone przekonali si$ W$-
grzy, którzy do tej pory odczuwaj! 
ci$%ar swojej decyzji. Pewnie nas 
te% by nie omin$ y spadki notowa& 
ratingowych. Ale w ko&cu to dla 
dobra swoich obywateli powinien 
dzia a# rz!d.

Tak naprawd$ to wiele razy mam 
w!tpliwo"ci, co do s uszno"ci pre-
zentowanych intencji, bo wielo-
krotnie nieudolno"# przedstawicieli 
w adzy pokrywana jest przez sprze-
da% maj!tku narodowego, z które-
go uzupe niona powinna by# dziura 
w FUS. Gaz  upkowy oraz jesz-
cze niesprzedane lasy pa&stwowe 
mog! nie wystarczy# na pokrycie 
partactwa serwowanego przez 
rz!d. Czy dlatego przyjdzie nam 
pracowa# do "mierci?
 C.S.

Gdy ekstremi"ci z Hutu dokona-
li niesamowitego ludobójstwa na 
osobach pochodzenia Tutsi, "wiat 
wstrzyma  oddech i uzna  to za swo-
j! wielk! pora%k$. Kiedy ameryka&-
ski sier%ant wkracza ciemn! noc! 
do niczego niepodejrzewaj!cych 
Afga&czyków i morduje z zimn! 
krwi! bezbronnych niewinnych oby-
wateli, szczególnie dzieci, to jeden 
z polskich dziennikarzy nazywa to 
wydarzeniem. Nie inaczej dzieje 
si$ w przypadku karmienia Polaków 
zanieczyszczon! chemicznie ska%o-
n! sol!, któr! byli"my faszerowani 
od wielu lat. W tym wypadku obro-
na w asnych interesów wzi$ a gór$ 
nad zdrowym rozs!dkiem i tak na-
prawd$ mo%e w nied ugim czasie 
dowiemy si$, %e sól przeznaczona 
do wrzucenia w b oto, by a leczni-
cza i mamy wielkie szcz$"cie, %e 
mogli"my j! spo%ywa#. Takie same 
lub podobne argumenty towarzysz! 
próbie podwy%szenia wieku emery-
talnego do 67 lat dla m$%czyzn i ko-
biet. Spróbujmy przeanalizowa# kil-
ka przedstawianych przyczyn przez 
%yczliwie nam panuj!cych. 

Bardzo silnym argumentem jest 
walka o dobro kobiet, a w szcze-
gólno"ci o wysoko"# emerytury, 
jak! b$d! odbiera# w przysz o"ci. 
Kolejnym powodem jest starzenie 
si$ spo ecze&stwa  i coraz d u%sze 
trwanie %ycia oraz zbyt ma a licz-
ba pracuj!cych w stosunku do osób 
przebywaj!cych na emeryturze. 
Taki obraz ma przekona# nas o tym, 
%e powinni"my pracowa# d u%ej. 
Tak wi$c sprawd(my, jak to napraw-

d$ wygl!da. Otó% dzi" Polak pracuje 
cz$sto 45 czy 50 lat zanim otrzyma 
emerytur$. Ale ten obraz nie jest 
do ko&ca prawdziwy, bo przecie% 
jeste"my najd u%ej pracuj!cymi 
w tygodniu obywatelami Unii Euro-
pejskiej. )rednia w tygodniu to 4 
godziny wi$cej, w miesi!cu - 16, tak 
wi$c, po czterdziestu latach pracu-
jemy d u%ej o 3 lata i 3 miesi!ce, 
a po 50 latach - ponad 4 lata d u%ej. 
Czy jest to rzeczywisty obraz? Nie, 
bo bardzo cz$sto pracujemy o wiele 
d u%ej ni% 8 godzin dziennie, a pol-
ski m$%czyzna przy fatalnej s u%bie 
zdrowia %yje "rednio 69 lat. 

Kolejny argument to iluzja wy%szej 
emerytury. Jednak stosunek liczby 
pracuj!cych do osób pobieraj!cych 
emerytur$ ma by# niekorzystny. Tak 
wi$c mo%emy "mia o zapomnie# 
o palmach na Karaibach i zasobnym 
%yciu emeryta. Do tego zmiana sys-
temu emerytalnego w 1999 roku 
spowodowa a, %e obecny poziom 50 
do 60% emerytury w stosunku do za-
robków spadnie do oko o 30%. Gdzie 
ten zapowiadany raj? A to ca kiem 
proste - w Otwartych Funduszach 
Emerytalnych, które jak w szwaj-
carskim zegarku, co miesi!c dostaj! 
ogromne pieni!dze i z wielk! swo-
bod! nimi dysponuj!. Do tej pory 
na kontach OFE, które w 90% nale%! 
do zagranicznych koncernów Þ nan-
sowych, znalaz o si$ oko o 226 mld 
z , z czego jak podaje Ministerstwo 
Finansów, w latach 1999-2011 na 
systemie OFE  ich cz onkowie stra-
cili minimum 36,5 mld z  poprzez 
nieudane inwestycje gie dowe. Na 
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MŁODZI  W ZZM

Nadgodziny to nie 
jest rozwi zanie

Wa#niejsze jest bezpiecze&stwo i godziwe wynagrodzenie czy dodatkowe pieni -

dze za nadgodziny? – takie pytanie zada!a sobie Komisja ds. M!odych ZZM 

29 lutego na posiedzeniu w warszawskiej siedzibie OPZZ. Komisja rozwa#y!a 

równie# kwestie zwi zane z planowan  przez rz d reform  emerytaln . Jednak 

najobszerniejszym punktem spotkania by!o szkolenie z zakresu prawa pracy.

Jedenastoosobowe grono m odych ma-

szynistów omawia o bie%!ce sprawy 

i dyskutowa o na temat aktualnych i spo-

dziewanych w najbli%szej przysz o"ci pro-

blemów "rodowiska maszynistowskiego. 

Podczas debaty scharakteryzowano naj-

wi$ksze ich zdaniem zagro%enia, zarówno 

dla bezpiecze&stwa ruchu kolejowego, 

jak i stabilno"ci zatrudnienia oraz wyne-

gocjowanych przywilejów wynikaj!cych 

z uk adów zbiorowych pracy. 

Zwi!zkowa m odzie% zwróci a si$ z oÞ -

cjalnym apelem przede wszystkim do 

starszych kolegów maszynistów, aby za-

da# sobie pytanie, co jest istotniejsze – 

bezpiecze&stwo ruchu kolejowego, pew-

no"# zatrudnienia, przys uguj!ce (i tak 

ju% nieliczne) przywileje i godziwe wyna-

grodzenie za wypracowanie miesi$cznej 

normy godzin, czy kilkadziesi!t z otych 

wi$cej za przepracowanie nadgodzin? 

M odzi podkre"lili, %e dalsze "wiadcze-

nie pracy w godzinach nadliczbowych 

na stanowisku maszynisty w liczbie 

wi$kszej ni% 150 nadgodzin rocznie, 

lub dodatkowo u innych przewo(ników, 

w szczególno"ci w prywatnych spó kach 

"wiadcz!cych us ugi przewozowe lub tyl-

ko wynajmuj!cych maszynistów, nie tyl-

ko sprowadza bezpo"rednie zagro%enie 

w ruchu kolejowym, ale mo%e równie% 

stanowi# podstaw$ do odebrania przez 

pracodawców zatrudnionym u nich ma-

szynistom wynegocjowanych przez stro-

n$ spo eczn! dodatkowych dni urlopu 

i obni%onej normy godzin. Decydenci 

w spó kach zatrudniaj!cych maszynistów 

w ka%dej chwili mog! wyj"# z za o%enia, 

%e skoro pracownik ma si y i ch$ci praco-

wa# co miesi!c wi$cej godzin ni% zak ada 

plan pracy, to po co mu dodatkowy urlop 

lub mniejszy miesi$czny wymiar pracy?  

Kolejnym punktem debaty by o omó-

wienie problemu wszystkich m odych 

pracowników, a przysz ych emerytów, 

czyli proponowana przez Rad$ Ministrów 

reforma systemu emerytalnego, zak a-

daj!ca mi$dzy innymi nabycie prawa 

do emerytury w wieku 67 lat, zarówno 

dla kobiet, jak i m$%czyzn. Komisja, 

wyra%aj!c w tym temacie swój stanow-

czy sprzeciw, przygotowa a i wys a a do 

Prezydenta RP oraz Prezesa Rady Mini-

strów RP list protestacyjny wskazuj!cy 

niekorzystne dla pracowników zmiany 

w przygotowywanej przez rz!d nowe-

lizacji ustawy emerytalnej. Jednocze-

"nie popar a obywatelski projekt ustawy 

wniesiony przez OPZZ, który zak ada 

m.in. przej"cie na emerytur$ dla kobiet 

po 35, a dla m$%czyzn po 40 latach pracy 

- bez wzgl$du na wiek.

W dalszej cz$"ci obrad zebrani spotkali 

si$ z prezydentem ZZM, Leszkiem Mi$t-

kiem, który krótko omówi  obecne za-

gro%enia i nakre"li  strategi$ zwi!zku na 

najbli%sze miesi!ce. Odniós  si$ on rów-

nie% do planowanych zmian w systemie 

emerytalnym oraz podsumowa  odbywa-

j!c! si$ w tym samym dniu manifestacj$ 

w tej sprawie pod budynkiem Sejmu.

Nast$pnie odby o si$ obszerne szkolenie 

z zakresu prawa pracy, które poprowa-

dzi  prawnik zwi!zany z OPZZ, mec. Pa-

we  Galec. G ównym tematem szkolenia 

by y umowy o prac$, sposoby ich zmie-

niania i rozwi!zywania oraz przys ugu-

j!ce pracownikom prawa wynikaj!ce 

z Kodeksu Pracy i Uk adów Zbiorowych. 

Mecenas Galec precyzyjnie wyselekcjo-

nowa  i przygotowa  dla uczestników 

szkolenia najwa%niejsze informacje 

z kodeksu pracy. Podkre"li , %e to w a"nie 

tego rodzaju wiedza buduje podstawow! 

"wiadomo"# ka%dego pracownika. Powin-

no si$ bowiem zna# swoje prawa i obo-

wi!zki, wynikaj!ce z tytu u "wiadczenia 

pracy przed pracodawc!. 

Komisja ds. M odych Zwi!zku Zawodo-

wego Maszynistów Kolejowych w Polsce 

zaprasza wszystkich kolegów, którzy nie 

uko&czyli 35-tego roku %ycia, i na co 

dzie& pracuj! w dru%ynach trakcyjnych 

do wspó pracy. Szczegó owych infor-

macji udziela przewodnicz!cy Komisji, 

Wojciech Cholka pod nr. tel. 667-685-506 

lub pod adresem e-mail: wojtekcholka@

wp.pl.    

Mateusz Moc, 

wspó praca: !ukasz Witek
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Poczta Mauritiusa nale%y do jed-
nych z najstarszych na  "wiecie. 
Ju% we wrze"niu 1847 roku wyda a 
znaczki z podobizn! królowej Wik-
torii; wydrukowane technik! dru-
ku wkl$s ego w liczbie 500 sztuk 
ka%dy. Mia y warto"# jednego 
pensa oraz dwóch pensów. Zna-
ne jako Red Penny i Blue Penny.  
Oba s! uwa%ane przez Þ latelistów 
za jedne z najrzadszych i najcen-
niejszych znaczków na "wiecie. 
Dzisiaj ich cena waha si$ oko o 
1 400 000 dolarów. Co ciekawe, 
"wiat Þ latelistów dowiedzia  si$ 
o ich istnieniu dopiero w 1864 
roku. To w a"nie w tym roku zo-
sta a wybudowana na Mauritiusie 
pierwsza linia kolejowa,  !cz!ca 
Port Louis (stolica kraju) z Flacq. 
Rok pó(niej kolejna,  !cz!ca stoli-
c$ z Mahébourg. My prezentujemy 
w naszym k!ciku cztery znaczki 
o tematyce kolejowej wydane 
przez poczt$ Mauritiusa – zapew-
niam, %e nie s! tak drogie jak te z 
podobizn! królowej Wiktorii.

(Amur)

PO GODZINACH

Og aszamy konkurs na zlokalizowanie 

linii kolei du!ych pr"dko#ci.

S u%by ratowni-
cze za profesjo-
nalna i sprawn! 
akcj! ratunkow! 
po katastroÞ e w 
Cha upkach w po-
bli%u Szczekocina

Komisja Bezpie-
cze&stwa w Mini-
sterstwie Trans-
portu za brak 
konkretnych dzia-
 a& poprawiaj!-
cych bezpiecze&-
stwo na kolei

pod semaforem

 YCZENIA WIELKANOCNE
Szanowni Pa stwo,

Zdrowych i Radosnych !wi"t Wielkanocnych
dla Redakcji, Czytelników, Pracowników Grupy PKP, 

Partnerów Biznesowych oraz Klientów

#yczy
Marcin Trzaska,

Prezes Zarz"du Spó$ki PKP Informatyka
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Rozwi zania krzy!ówki nr 3 prosimy nadsy"a# do 6 marca 2012 r. pod adresem: ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa lub mail-em: rkzzm@wp.pl 

z dopiskiem „Krzy!ówka nr 3”. Za prawid"owe rozwi zanie rozlosujemy nagrod$-niespodziank$.
Rozwi zanie krzy!ówki nr 2: „%awki pierwsza klasa”. Nagrod$ – „weekend dla dwóch osób” w wybranym o&rodku Natura Tour wylosowa" 
Krzysztof Budzy' z miejscowo&ci Uniejów-R$dziny. Gratulujemy, nagroda b$dzie wys"ana poczt . 
Przypominamy, !e warunkiem wzi$cia udzia"u w losowaniu jest do" czenie pisemnej zgody na udost$pnienie i przetwarzanie danych osobowych.

Biuletyn Zwi zku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce

Wydawca: Rada Krajowa Zwi zku 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

Redakcja: Juliusz Bolek (redaktor prowadz cy), Eugeniusz (liwi'ski, Adam Murawski, Grzegorz Moc, Agnieszka Szymanik 

(sekretarz redakcji), sk"ad: Michel Studio Reklamowe Katarzyna Broduik, druk: Drukarnia Kolejowa Kraków.

Redakcja nie zwraca materia"ów nie zamówionych oraz zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i adiustacji, a tak!e zmiany 

tytu"ów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialno&ci za tre&# publikacji i og"osze' p"atnych.
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