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Święto Kolejarza
W dniu 25 listopada swoje święto obchodzą pracownicy kolei. Symboliczna data przypada w dniu wspomnienia św. Katarzyny Aleksandryjskiej - patronki kolejarzy. Święto Kolejarza jest okazją do refleksji oraz podsumowań funkcjonowania
branży, szczególnie w tym trudnym okresie pandemii i wojny na wschodzie.
Z okazji Święta Kolejarza - wszystkim Kolejarzom, Członkom Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP oraz ich najbliższym, składam najserdeczniejsze
życzenia, zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji z wykonywanej pracy. Serdeczne życzenia składam również wszystki Kolejarzom, Emerytom i Rencistom Kolejowym.
Z wyrazami szacunku
Aleksander Motyka
przewodniczący Związku
Życzenia Prezesa Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
z okazji Święta Kolejarza 2022
Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,
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A może pociągiem

Święto Kolejarza ma wiele wymiarów. Duchowy – jest podziękowaniem naszej patronce, św. Katarzynie Aleksandryjskiej, za wstawiennictwo i opiekę. Kulturowy – pielęgnuje tradycje kolejarskie, a także przywołuje pamięć o historii polskiego
kolejnictwa. Współczesny – pozwala na podkreślenie roli, jaką pełni kolej dla gospodarki kraju i społeczeństwa oraz w aspekcie militarnym. W dniu naszej patronki
składam serdeczne życzenia całej wspólnocie kolejarskiej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., pracownikom branży, a także wszystkim osobom związanym zawodowo
z sektorem kolejowym.
Dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu, PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. realizują projekty inwestycyjne o niespotykanej dotąd skali. Prowadzone inwestycje poprawiają warunki podróży koleją – najbardziej ekologicznym, niskoemisyjnym środkiem transportu. Podróżowanie pociągami po Polsce staje się coraz szybsze
i bezpieczniejsze. Na sieci kolejowej z roku na rok przybywa zmodernizowanych stacji i przystanków. Podróżni w całym kraju zyskują lepszy dostęp do kolei oraz ofertę
coraz wygodniejszych podróży. Modernizacje poprawiają także warunki kolejowego
przewozu towarów.
Dziękuję Państwu za codzienną, tak bardzo odpowiedzialną służbę i pracę
oraz wytrwałość i zaangażowanie w realizację zadań. Z okazji Święta Kolejarza życzę
jednocześnie Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności, a także osobistego szczęścia.
Niech nasza niesłabnąca motywacja, zapał oraz wola do podejmowania nowych
i ambitnych wyzwań nadal sprzyjają rozwojowi nowoczesnej kolei w Polsce, będąc
również źródłem zawodowej satysfakcji.
W imieniu Zarządu
Ireneusz Merchel
Prezes Zarządu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Na nastawni | numer 9 - 10 /2022
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Wiceprezesowi Zarządu
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Wiceprezesowi Zarządu
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Włodzimierzowi

TATY

TATY

składa
Zarząd i Pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

składa
Rada Nadzorcza PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zembolowi

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składa
Zarząd i Pracownicy
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zmiany
ZMIANY
W INSTRUKCJACH
Informujemy, że biuletynem
PLK nr 9 została ogłoszona zmiana nr 8
w instrukcji Ir-1, która wchodzi w życie
w dniu 31 października 2022.
Najważniejsze zmiany to:
˙ Usunięto nawiązanie do dodatków
do wewnętrznego rozkładu jazdy
przy tych postanowieniach które
wyłączono z tychże dodatków, np
przystosowanie blokad liniowych
których odcinki podane są w wewnętrznym rozkładzie jazdy dla danego pociągu.
˙ Uchylono zapis, że na odcinkach
zdalnego prowadzenia ruchu podstawą prowadzenia ruchu na szlakach stycznych jest wyłącznie
blokada liniowa w kontekście tak
napisanego tekstu, ponieważ na
szlakach stycznych również może
być wprowadzone telefoniczne zapowiadanie pociągów i wtedy podstawą prowadzenia ruchu jest telefoniczne zapowiadanie a blokadę
obsługuje się pomocniczo.
˙ Zmieniono w tekście Ir-1 nazewnictwo systemów informatycznych
z SWDR-SEPE na EDR-SEPE2, które
obecnie używane są w codziennej
pracy eksploatacyjnej.
˙ W zawiadomieniu będącym podstawą otwarcia toru szlakowego należy
podać również ewentualne wymagane ograniczenia prędkości jazd
pociągów wprowadzone po robotach lub po naprawie infrastruktury
kolejowej.
˙ Jeden rozkaz pisemny może dotyczyć zezwolenia na przejechanie
obok tylko jednego semafora wskazującego sygnał „stój”.
˙ Poprawiono formy wypowiedzi oraz
doprecyzowania tekstów w szczególności w paragrafach dotyczących
ostrzeżeń, oraz zasad regularności
biegu pociągów.

Poprawka nr 8 do Ir-1
Nasza interwencja w sprawie
poprawki nr 8 do Ir-1, która wprowadzona zostaje tylko w malej części,
a pomija treść uzgodnioną wcześniej
o którą wnioskował SI ZZDR PKP
Pan
Ireneusz Merchel
Prezes Zarządu Spółki PKP PLK S.A.
W związku z opublikowaniem
w Biuletynie Polskich Linii Kolejowych Nr
9 z dnia 01 września 2022 roku Uchwały Nr 632/2022 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zmieniającej Uchwałę
w sprawie wprowadzenia „Instrukcji
o prowadzeniu ruchu pociągów lr-1",
zwracamy się do Pana Prezesa z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie z jakiego powodu w wyżej wymienionej zmianie nie
znalazły się poprawki do § 6 ust 7 i 8 oraz
§ 23.
Wyżej wymienione poprawki,
wnioskowane przez SI ZZDR PKP były
dyskutowane i omawiane co najmniej
podczas kilku spotkań z pracodawcą.
W czasie tych spotkań został
wypracowany ich ostateczny kształt
i treść, a co za tym idzie został wypracowany kompromis, który dawał gwarancje
bezpiecznego i sprawnego prowadzenia
ruchu bez powodowania ryzyka pogorszenia jego bezpieczeństwa a jednocześnie ułatwiającego pracę pracownikom
posterunków techniczno - ruchowych.
Proponowane przez związek
zmiany nie miały żadnego wpływu na
bezpieczeństwo prowadzenia ruchu,
bo jakiż wpływ na to bezpieczeństwo
może mieć używanie słowa „powtarzam" przed faktycznym powtórzeniem
treści otrzymanego telefonogramu zapowiadawczego lub zgłaszanie się przez
pracownika na łączu zapowiadawczym,
każdorazowo z podawaniem nazwy posterunku i nazwiska.
Jaki sens ma podawanie każdorazowo nazwy posterunku i nazwiska
pracownika odbierającego i nadające-

go telefonogram zwłaszcza w sytuacji
w której łącza zapowiadawcze są łączami
dedykowanymi a pracownicy wykonują
czynności często na posterunkach o pojedynczej obsadzie i z góry wiadomo, że
nikt inny nie może odebrać połączenia
z sąsiednim posterunkiem.
Jeśli powyższe zmiany miałyby
mieć wpływ na pogorszenie poziomu
bezpieczeństwa prowadzenia ruchu pociągów to jak należy ocenić nadal obowiązujące zapisy § 7, ust. 11 instrukcji
lr-1 który to jest nagminnie wykorzystywany przez zwierzchników służbowych
w celu dociążania pracowników czynnościami dodatkowymi nie mającymi
żadnego związku z prowadzeniem ruchu
pociągów (np. obsługa piecy CO, nadzór
nad monitoringiem peronów, wygłaszanie komunikatów megafonowych itp.).
Ponadto zwracamy uwagę na
fakt, że dyskusje na temat wspomnianej poprawki Nr 8 do instrukcji lr-1 prowadziliśmy w dobrej wierze, przez kilka
miesięcy, w maju b.r. otrzymaliśmy do
konsultacji społecznych treść zmiany Nr
8, zawierającej wypracowane w drodze
kompromisu zapisy do § 6 ust 7 i 8 oraz
§ 23 i które spotkały się z zadowoleniem
kilkunastotysięcznej części załogi naszej
spółki, aby w wersji ostatecznej z niewiadomych nam powodów nie zostały
wprowadzone.
Zaznaczyć również należy, że
w czasie procedowania ww. zmian do
lr-1 kilkukrotnie zwracaliśmy się z zapytaniami do IES na jakim etapie znajduje
się wdrażanie tych zmian i podczas żadnego z kontaktów nie otrzymaliśmy informacji, że pracodawca pomimo wcześniejszej zgody, zamierza wycofać się
z ich wprowadzenia.
Kontakty partnerów społecznych (tu pracodawcy i związku zawodowego) powinny się opierać na poszanowaniu wzajemnych interesów, zaufaniu
i wiarygodności których w tym przypadku zdecydowanie zabrakło po stronie
pracodawcy.
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Monitoring
służbowe w których pracownik wykonuje
pracę są wyposażone w szafki ubraniowe,
miejsce do przygotowywania i spożywania
posiłków czy też umywalkę. Pracodawca
powołując się na względy bezpieczeństwa
zamierza zamontować w takich pomieszczeniach kamery monitoringu wizyjnego.
Jako Związek Zawodowy uważamy że takie
działanie będzie naruszało przepisy obowiązującego prawa.
2. Czy pracodawca ma prawo wykorzystać w celu prowadzenia wobec
pracownika postępowania dyscyplinarnego, nagranie z rejestratora rozmów telefonicznych który z powodu
usterki lub niewłaściwej obsługi zarejestrował treść prywatnej rozmowy
odbywającej się wewnątrz pomieszczenia służbowego ?
Pracodawca w celu zapewnienia
właściwego wykonywania obowiązków
służbowych przez pracowników zainstalował urządzenia łączności telefonicznej
i radiowej, dające możliwość rejestrowania prowadzonych przy ich użyciu rozmów
telefonicznych i poinformował o tym pracowników. Niestety urządzenia te wykazywały pewne mankamenty techniczne
i awaryjność które powodowały, że nagrywane były nie tylko rozmowy prowadzone
przy ich użyciu, ale nagrywały też rozmowy
prowadzone wewnątrz pomieszczenia co
nie powinno mieć miejsca i o czym pracowników nie informowano. Z powodu
takiej awarii w jednym z zakładów pracy
doszło do sytuacji w której nagrana została
prywatna rozmowa tocząca się w pomieszczeniu służbowym. Pracodawca odsłuchał‚
także rozmowę z rejestratora i wdrożył‚
na podstawie takiego nagrania (naszym
zdaniem nagrania pozyskanego w sposób
nielegalny) postępowanie dyscyplinarne.
Stąd nasze zapytanie o legalność takiego
postępowania.
3. Czy pracodawca może w sposób legalny i bez naruszenia prawa instalować
kamery monitoringu zewnętrznego
w taki sposób aby rejestrowały przez
okna obraz wewnątrz pomieszczenia
służbowego ?
W jednym z zakładów pracy
organizacje związkowe nie zgodziły się
na montaż kamer monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach służbowych.
W związku z powyższym pracodawca wpadł
na pomysł aby zamontować kamery monitoringu zewnętrznego w taki sposób, że ich
obiektywy są skierowane w okno pomieszczenia służbowego i rejestrują obraz z tych
pomieszczeń. Zaznaczamy w tym miejscu,
że wspomniane pomieszczenia są wielo-

funkcyjne i podobnie jak w opisie naszego
pierwszego pytania spełniają rolę szatni,
jadalni, pomieszczenia służbowego
4. Czy pracodawca, który nie poinformował‚ pracowników w sposób
przewidziany przepisami prawa, że
nagrania z rejestratorów rozmów
telefonicznych i radiotelefonicznych,
będą służyć do prowadzenia postępowań dyscyplinarnych, może używać
takich nagrań jako podstawy do prowadzenia takich postępowań i na ich
podstawie karać pracowników?
U jednego z pracodawców organy
kontrolne i zwierzchnicy służbowi otrzymali
polecenie dokonywania przeprowadzania
tzw. .,kontrolnych odsłuchów" rozmów rejestrowanych przez urządzenia central DGT
i wykorzystywania treści odsłuchiwanych
rozmów w celu wdrażania postępowań
wyjaśniających, co w konsekwencji skutkowa/o pozbawianiem pracowników części wynagrodzenia np. poprzez potrącenia
premii lub karanie karami porządkowymi.
Pierwotnie odsłuchy rejestratorów miały
być dokonywane w sytuacjach w których
dochodziło do różnego rodzaju zdarzeń kolejowych i miały służyć do wyjaśniania ich
przyczyn. Obecnie tzw. „odsłuchy kontrolne" stały się narzędziem dyscyplinowania
pracowników niekoniecznie z powodów
związanych z podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego.
5. Czy pracownik który został poinformowany o rejestrowaniu rozmów
telefonicznych wykonywanych przy
użyciu sprzętu pracodawcy ma prawo
do uzyskania ich kopii oraz w jakich
okolicznościach jest to dopuszczalne?
6. Czy pracownik który został poinformowany o rejestrowaniu rozmów
telefonicznych wykonywanych przy
użyciu sprzętu pracodawcy może żądać od pracodawcy usunięcia zarejestrowanych w czasie pracy rozmów
i w jakich okolicznościach można wysunąć takie żądanie?
URZĄD OCHRONY
DANYCH OSOBOWYCH
Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wydział‚ Legislacji
DOL.023.684.2022.WL.DP
Pan
Jerzy Oleszak
Przewodniczący Sektora
Infrastruktury Związku
Zawodowego Dyżurnych Ruchu
PKP ul. Wileńska 2-4
03-409 Warszawa
Nawiązując do korespondencji
z dnia 14 września 2022 r. (otrzymanej
drogą elektroniczną), dotyczącej monito-

ringu w miejscu pracy oraz rejestrowania
rozmów służbowych, uprzejmie infommję, że zgodnie z art. 57 ust. 1 lit e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119
z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.1), dalej
jako: rozporządzenie 2016/679, każdy
organ nadzorczy na swoim terytorium
udziela osobie, której dane dotyczą, na
jej żądanie informacji o wykonywaniu
praw przysługujących jej na mocy niniejszego rozporządzenia.
Wiążące stanowisko Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w przedmiocie zbadania, czy dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem
- co do zasady - może być zawarte jedynie
w treści decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w toku którego zostaną ustalone wszystkie okoliczności sprawy mające
istotne znaczenie dla jej rozstrzygnięcia,
na podstawie stosownych przepisów prawa.
Organ nadzorczy nie jest zobowiązany do świadczenia pomocy prawnej
w postaci udzielania porad prawnych na
rzecz administratorów, a co za tym idzie
wydawania również wiążących opinii
w zakresie stosowania przepisów
o ochronie danych osobowych. Kompetencje organu nadzorczego określone
zostały ściśle w art. 57 rozporządzenia
2016/679 oraz w ustawie z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
Jedynie informacyjnie należy
wskazać, że kwestię monitoringu w miejscu pracy szczegółowo reguluje art. 222
ustawy z dnia 26 czerwca I 974 r. -Kodeks
pracy (Dz. U. poz. 151 O), dalej jako: kodeks pracy. Zawiera on zamknięty katalog
miejsc, w których założenie monitoringu
jest zabronione. Są to np. łazienki, szatnie
czy pomieszczenia socjalne, chyba że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji określonego celu i nie naruszy to godności
oraz innych dóbr osobistych pracownika,
w szczególności poprzez zastosowanie
technik uniemożliwiających rozpoznanie
przebywających w tych pomieszczeniach
osób. Monitoring pomieszczeń sanitarnych wymaga uzyskania uprzedniej zgody zakładowej organizacji związkowej,
a jeżeli u pracodawcy nie działa zakła-
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Jubileusz

JUBILEUSZ ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
DRUŻYN KONDUKTORSKICH

W dniu 30 września 2022 roku
przedstawiciele ZZDR PKP uczestniczyli
w uroczystości poświęcenia i wręczenia
Sztandaru Związku Zawodowego Drużyn
Konduktorskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczyste poświęcenie sztandaru
ZZDK w RP odbyło się na warszawskiej Pradze w Sanktuarium Matki Bożej z Lurdes.
Uroczystości wręczenia sztandaru ZZDK w
RP przypadły w 100-ną rocznicę powstania Związku Zawodowego Drużyn Konduktorskich w RP którego korzenie i historia
wzięły początek w 1922 roku tuż po odzyskanie przez Polskę niepodległości. Dzisiejszy ZZDK w RP jest spadkobiercą tradycji
i historii tamtej organizacji.
W uroczystościach brali udział
między innymi przedstawiciele Władz
Państwowych w osobie Pana Andrzeja
Bittela - sekretarza stanu w Ministerstwie
Infrastruktury, kolejowych związków zawodowych w tym Związku Zawodowego
Dyżurnych Ruchu PKP oraz naszego pocztu
sztandarowego. Nasza informacja wkrótce
zostanie uzupełniona o fotografie z przebiegu uroczystości oraz wbicia pamiątkowych
gwoździ. Kolegom ze Związku Zawodowego
Drużyn Konduktorskich w Rzeczypospolitej
Polskiej życzymy co najmniej kolejnych 100
lat owocnej działalności dla dobra swoich
członków oraz Polskich kolei.
Związek Zawodowy Drużyn
Konduktorskich powstał w roku 1922
i od początku istnienia rozwijał się bardzo
dynamicznie. Już pod koniec lat 20-tych
działały komórki organizacyjne w największych ośrodkach przemysłowych i węzłach
komunikacyjnych II Rzeczypospolitej takich
jak: Lwów, Warszawa, Kraków, Poznań czy
Łódź. Dużym sukcesem było wprowadzenie
na przełomie lat 20 i 30 swojego przedstawiciela do Sejmu – był nim poseł Wojciech
Wojciechowski, który reprezentował również Związek na uroczystościach i spotkaniach międzyzwiązkowych jak choćby na
Kongresie Związków Zawodowych w Łodzi
21.03.1931r. czy na uroczystości poświę-
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cenia sztandaru koła ZZDK w Poznaniu
24.09.1933r.
Okres okupacji niemieckiej i późniejsze blisko pół wieku władzy komunistycznej nie pozostawiło po sobie żadnego
śladu działalności Związku, jednak o pamięci przedwojennych członków może świadczyć choćby fakt przechowania i późniejszego przekazania zabytkowych sztandarów,
które dziś znowu znajdują się w rękach poszczególnych Rad Zakładowych Związku.
Po odzyskaniu pełnej niepodległości i prawnym zalegalizowaniu tworzenia niezależnych Związków Zawodowych,
już na przełomie roku 1991 i 1992 zawiązał
się komitet założycielski w Tczewie, który
w dniu 16.07.1992r. w zarejestrował Związek Zawodowy Drużyn Konduktorskich
w RP z siedzibą w Tczewie. Pierwszym Przewodniczącym został Jacek Majer. Rok później – 16.07.1993r. na Zjeździe Delegatów
w Olsztynie zapadła decyzja o przeniesieniu
siedziby z Tczewa do Warszawy i w drodze
wyborów wyłoniono nowe władze – przewodniczącym został Kazimierz Staniszewski
z ROS Jasło.
Następny Zjazd Wyborczy odbył
się w roku 1997, na którym fotel przewodniczącego Delegaci powierzyli Andrzejowi
Sędłakowi, który pełnił tą funkcję do roku
1999.
Podczas
Zjazdu
Delegatów
w Boszkowie w roku 1999 przeprowadzone
zostały wybory, w wyniku których Przewodniczącym został Jarosław Szlachta. Pełnił on
funkcję do roku 2005.
Zjazd Delegatów w Ustroniu-Jaszowiec
w marcu 2005r. powołał nowe władze –
przewodniczącym został wybrany Ireneusz
Miszczuk, który kierował pracami Rady Krajowej do czasu kolejnego Zjazdu Wyborczego, który miał miejsce w roku 2006.
Podczas tego Zjazdu, funkcję przewodniczącego Delegaci powierzyli Jackowi Droździelowi, który pełni ją do dnia dzisiejszego.
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Udając się na zwiedzanie Krakowa i okolic warto chodź na chwile
przystanąć w Miechowie. To z pozoru ciche i niewielkie miasteczko
skrywa wiele tajemnic i ciekawych miejsc.

MIECHÓW

MIECHÓW
Założycielem miasta był Jaksa
z rodu Gryfitów, uczestnik wypraw krzyżowych, to on w 1163 ufundował kościół i klasztor osadzając w nim zakon
Bożogrobców. W Polsce zakon występował pod nazwą „Zakon Kanoników
Regularnych Stróżów Grobu Pańskiego”
potocznie zwani „Miechowici” .
kościół
pochodzi
Obecny
z przełomu XIV i XV wieku o wystroju
barokowym i rokoka. Mimo przebudowy
w kościele zachowały się elementy romańskie z XIII wieku, jest to kaplica Mari
Magdaleny z pięknymi freskami oraz
fresk z 1380 na jednej ze ścian kościoła.
Na szczególną uwagę zasługuje Kaplica Grobu Pańskiego wzniesiona
w 1530 r. jest ona kopią oryginalnej kaplicy jerozolimskiej. Kaplica wzniesiona jest
na planie kwadratu przykryta kopułą. Na
jednej ze ścian kaplicy wmurowany jest
kamień przywieziony z jerozolimskiego
grobu, a na rozsypanej ziemi jerozolimskiej skonstruowano kamienny Grób
Chrystusa. W miechowickim kościele
można również zobaczyć replikę „Całunu
Turyńskiego”. Zwiedzając kościół warto
odwiedzić skarbiec kościelny z cennymi
eksponatami z czasów gdy świątynią
władali Bożogrobcy.
Miechów to również historyczne miejsce na mapie Polski. To tu rozegrała się jedna z bitew w czasie Powstania Styczniowego. W dniu 17 lutego 1863
roku na przedpolach miasta rozegrała się
bitwa między oddziałami polskimi a armią rosyjską. Około 1500 powstańców,
nieudolnie dowodzonych przez Apoli-

narego Kurowskiego przegrało starcie
z wojskami carskimi. W odwecie za opór,
jaki napotkały wojska carskie, splądrowano i podpalono miasto nie pozwalając go gasić. Po bitwie Rosjanie dobijali
rannych, a ciała wrzucano do wapna lub
do studni która była na rynku miasta .
Na pamiątkę stoczonej bitwy społeczeństwo Miechowa w 1922r ufundowało
pomnik który znajduje się na cmentarzu
miejskim.
Oprócz wymienionej Bazyliki
w Miechowie warto zobaczyć drewniany
dworek „Zacisze” w którym znajduje się
barwna fotokopia „Małej Panoramy Racławickiej” czy galerie „U Jaksy”. Ostatnio Miechów otrzymał nową atrakcje,
to pomnik konia a raczej źrebięcia – tzw.
Mała kasztanka Józefa Piłsudskiego.
Warto czasami zboczyć z utartych szlaków bo w małych miejscowościach kryje
się wiele ciekawych miejsc.
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