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2 wydarzenia 

pod semaforem
Strona pracodawców 
w Radzie Dialogu Spo-
łecznego za brak kworum 
na ważnej debacie 10 lipca 
nt. projektu budżetu pań-
stwa i wzrostu wynagro-
dzeń w 2018 r., w wyniku 
czego posiedzenie plenarne 
RDS zostało zerwane 

Prezes Urzędu Transpor-
tu Kolejowego za odmo-
wę zatwierdzenia spółce 
PKP PLK cennika dostępu 
do infrastruktury kolejowej 
na rozkład jazdy 2017/18, 
który nie prowadził do ob-
niżenia jednych z najwyż-
szych stawek w Europie

Współpracujący z nami od 11 lat Pol-

komtel po raz kolejny wychodzi naprzeciw 

oczekiwaniom ZZM, będącego jednym 

z kluczowych klientów dla sieci. W wyniku 

rozmów i konsultacji przygotowany został 

aneks ujednolicający preferencyjne warunki 

dotychczasowe, zawierane w latach ubie-

głych. Różnorodność taryf dla korzysta-

jących z telefonów w ramach umowy ze 

związkiem zostaje ujęta w jeden, atrakcyjny 

pakiet obowiązujący dla wszystkich. Dotych-

czasowi użytkownicy, jak i nowowstępujący 

członkowie związku mogą skorzystać z oferty 

przejrzystej, zawierającej najatrakcyjniejsze 

warunki dla posiadaczy telefonów na rynku.

W ramach aneksu dodatkowo o 100 

proc. i więcej wzrosną pakiety internetowe 

dla użytkowników. W niektórych przypadkach 

transfer wzrośnie z 0,5 do 3 gigabajta co 

powinno zadowolić oczekiwania posiadaczy 

telefonów. Wprowadzone zostaną również 

specjalne oferty na aparaty telefoniczne 

z najnowszego asortymentu sieci Plus GSM.

Zapisy Aneksu nr 10 dotyczą nowo-

przystępujących od 17 lipca, pozostałe 

zmiany dla osób mających już umowy zo-

staną wprowadzone od 17 sierpnia 2017 r. 

Detale na temat zawartego aneksu 

wraz z pełną ofertą zostały przekazane 

„prowadzącym”, do których można się 

zwracać w tej sprawie. 

Paweł Spychalski 

Nowa, lepsza 
oferta
ZZM podpisał 12 lipca porozumienie z Polkomtelem 

dotyczące warunków świadczenia usług 
telekomunikacyjnych dla członków związku.

Od lewej: Wiceprezydent Sławomir Centkowski, prezydent Leszek Miętek i Stanisław Mirecki – kierownik ds. 
klientów kluczowych Polkomtela
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W PKP Cargo negocjacje związków zawodo-

wych z zarządem spółki doprowadziły 26 czerwca 

do zawarcia porozumienia kończącego procedurę 

dialogu społecznego, wszczętego żądaniem pła-

cowym wysuniętym 23 marca br. Strony usta-

liły wdrożenie podwyżki wynagrodzeń z dniem 

1 września 2017 r. według następujących zasad:

•  Dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP 

podwyżka wynagrodzenia zasadniczego śred-

nio na jednego zatrudnionego, w przelicze-

niu na pełne etaty, według stanu zatrudnienia 

na 1.09.2017, wyniesie 165 zł brutto (w tym 

40 zł brutto dla każdego zatrudnionego w związ-

ku z koniecznością dostosowania stawek wy-

nagrodzenia zasadniczego do tabeli zawartej 

w ZUZP)

•  Dla pracowników wynagradzanych wg Uchwały 

Zarządu PKP Cargo nr 498/2012 (z późn. zm.) 

zostanie ustalona wysokość wynagrodzenia 

miesięcznego na podstawie przeciętnego mie-

sięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsię-

biorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym 

kwartale 2012 r. oraz zostaną przyznane środki 

na podwyżkę wynagrodzenia miesięcznego 

średnio na jednego zatrudnionego, w przeli-

czeniu na pełne etaty, według stanu zatrudnienia na dzień 

1 września 2017 r., w wysokości 200 zł brutto. 

•  Z dniem wdrożenia podwyżki wynagrodzeń do indywidualnego 

wynagrodzenia pracownika zostanie włączona kwota pod-

wyżki wynikająca z Uchwały Zarządu PKP Cargo nr 311/2015 

z 29 lipca 2015 r.

Szczegółowe zasady podziału środków na podwyżki wyna-

grodzeń w zakładach spółki zostaną ustalone w uzgodnieniu 

z zakładowymi organizacjami związkowymi i powinny uwzględniać 

wyrównanie dysproporcji w poszczególnych grupach. 

W PKP Intercity podczas spotkania partnerów społecznych 

5 lipca podpisano porozumienie regulujące zasady podziału środ-

ków fi nansowych z puli podwyżkowej, wynikającej z porozumienia 

z 30 listopada 2016 r. I tak podwyżki obowiązywać będą od 

1 lipca 2017 r., a proces ich wdrażania podzielono na dwa etapy: 

•  wyrównanie w poszczególnych grupach zawodowych do 

średniej (tzw. mediany) wynagrodzenia w danej grupie 

zawodowej w spółce. 

•  podwyżka wynagrodzeń dla każdego pracownika w kwocie 

nie mniejszej niż 65 złotych. 

Łączna kwota podwyżki z 1 i 2 etapu wyniesie średnio 130 

PLN na pracownika (zatrudnionego w wymiarze czasu pracy 

na cały etat). 

Nie dotyczy to osób znajdujących się na dzień 1 lipca na wypo-

wiedzeniach, przebywających na urlopach bezpłatnych i pracow-

ników na stanowiskach: stażysta i maszynista stażysta, których 

wynagrodzenie będzie tak jak do tej pory uzależnione od Rozporzą-

dzenia Rady Ministrów ws. minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Od września 2017 zespół ds. wynagrodzeń będzie kontynuował 

prace nad zmianami w systemie wynagradzania PKP Intercity.

W samorządowej spółce Koleje Wielkopolskie prowadzone 

od ubiegłego roku rozmowy płacowe przyniosły efekt w posta-

ci podwyżki wynagrodzeń dla załogi, wprowadzonej z dniem 

1 czerwca br. Jej kwota to średnio 300 złotych brutto na pra-

cownika spółki.  

(raz)

Podwyżki w spółkach!
VIII kadencja ZZM rozpoczyna się od mocnego akcentu – podwyżek dla załogi w trzech 

spółkach: PKP Cargo, PKP Intercity oraz Koleje Wielkopolskie.



4 aktualności 

Walne obradowało w siedzibie ZZM 

w warszawskim Ursusie 12 lipca. Po części 

organizacyjnej delegaci przyjęli sprawozdania: 

z działalności Rady KKZZ za okres sprawo-

zdawczy, które przedstawił przewodniczący 

Leszek Miętek oraz Krajowej Komisji Re-

wizyjnej KKZZ, przedstawione przez wice-

przewodniczącego tejże Marka Woźniaka. 

Przyjęli także uchwałę ws. pozytywnej oceny 

sprawozdania fi nansowego wiceprzewod-

niczącego Konfederacji Jacka Droździela. 

Delegaci podjęli także dyskusje nad kie-

runkami działania. W uchwale programowej 

z 2015 r. w III kadencji KKZZ za priorytet 

uznali obronę miejsc pracy oraz poprawę: 

warunków zatrudnienia i bezpieczeństwa 

ruchu kolejowego. Te działania będą oczy-

wiście kontynuowane, niemniej z dyskusji 

wyłoniły się nowe inicjatywy. 

Pierwsza związana jest ze zbliżającymi się 

wyborami w strukturach terenowych OPZZ, 

w których warto mieć swoich przedstawicieli 

mających wpływ na czynniki decyzyjne. Druga 

natomiast – z pojawianiem się coraz większej 

grupy młodych pracowników na polskiej kolei. 

Procesowi odmładzania kadr kolejnictwa 

towarzyszy niestety powolne, ale sukcesyw-

ne wygaszanie prawa do „pomostówek”. 

Zapisy ustawy z 19 grudnia 2008 r. o eme-

ryturach pomostowych dzielą bowiem osoby 

zatrudnione w szczególnych warunkach lub 

o szczególnym charakterze na dwie grupy:

•  pracowników, którzy przepracowa-

li chociaż jeden dzień przed 1999 r., 

mogących ubiegać się o emeryturę 

pomostową,

•  pracowników, którzy rozpoczęli pracę 

po 31 grudnia 1998 r., nie nabywających 

prawa do takiego świadczenia. 

Z myślą o młodszych pokoleniach wy-

konujących przecież ten sam zawód, jak 

zapisano w ustawie wymagający szcze-

gólnej odpowiedzialności oraz szczególnej 

sprawności psychofi zycznej, wracamy 

do tej sprawy. Konfederacja podejmie 

działania mające na celu odstąpienie od 

wygaszania emerytur pomostowych m.in. 

Wraca temat 
„pomostówek”
Walne Zebranie Delegatów Konfederacji Kolejowych 

Związków Zawodowych przyjęło sprawozdania 
z działalności organizacji oraz podjęło decyzje o wspólnych 
działaniach w najbliższej przyszłości. M.in. z myślą 
o młodych pracownikach, przeciwstawiające się wygaszaniu 
prawa do emerytur pomostowych.

Od lewej członkowie Prezydium KKZZ: Władysław Gajdek (OZZ SOK), Jerzy Rokicki-Kielar (ZZK w Przemyślu), 
Leszek Miętek (ZZM), Jacek Droździel (ZZDK w RP), Piotr Dubrownik (MZZRT) oraz wiceprzewodniczący Kra-
jowej Komisji Rewizyjnej KKZZ Marek Woźniak
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na szczeblu Rady Dialogu Społecznego 

poprzez struktury OPZZ. 

Powstałą w 2006 r. Konfederację Ko-

lejowych Związków Zawodowych tworzy 

sześć organizacji związanych z eksploata-

cją i bezpieczeństwem ruchu kolejowego: 

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejo-

wych w Polsce, Związek Zawodowy Drużyn 

Konduktorskich w RP, Związek Zawodowy 

Dyspozytorów PKP, Związek Zawodowy 

Kolejarzy w Przemyślu, Ogólnopolski Związek 

Zawodowy Straży Ochrony Kolei, Międzyza-

kładowy Związek Zawodowy Rewidentów 

Taboru. Od 8 lipca 2008 KKZZ jest członkiem 

centrali związkowej Ogólnopolskie Porozu-

mienie Związków Zawodowych. 

(raz)

Ustawa z 19 grudnia 2008 r. 
o emeryturach pomostowych:

Artykuł 4 

Prawo do emerytury pomostowej, z uwzględnieniem art. 5–12, przysługuje pracownikowi, który spełnia łącznie nastę-
pujące warunki: 

1)  urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r.; 

2)  ma okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wynoszący co najmniej 15 lat; 

3)  osiągnął wiek wynoszący co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn; 

4)  ma okres składkowy i nieskładkowy, ustalony na zasadach określonych w art. 5–9 i art. 11 ustawy o emeryturach 
i rentach z FUS, wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i co najmniej 25 lat dla mężczyzn; 

5)  przed dniem 1 stycznia 1999 r. wykonywał prace w szczególnych warunkach lub prace w szczególnym charakterze, 
w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy lub art. 32 i art. 33 ustawy o emeryturach i rentach z FUS; 

6)  po dniu 31 grudnia 2008 r. wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu 
art. 3 ust. 1 i 3; 

7)  nastąpiło z nim rozwiązanie stosunku pracy.

Artykuł 9 

Pracownik wykonujący prace maszynistów pojazdów trakcyjnych wymienione w pkt 5 załącznika nr 2 do ustawy, który 
spełnia warunki określone w art. 4 pkt 1, 4–7, nabywa prawo do emerytury pomostowej, jeżeli: 

1)  osiągnął wiek wynoszący co najmniej 50 lat dla kobiet i co najmniej 55 lat dla mężczyzn; 

2)  ma okres pracy jako maszynista pojazdów trakcyjnych wymienionej w pkt 5 załącznika nr 2 do ustawy, wynoszący 
co najmniej 15 lat; 

3)  lekarz medycyny pracy wydał orzeczenie o niezdolności do wykonywania prac jako maszynista pojazdów trakcyjnych.

Załącznik nr 2 – Wykaz prac o szczególnym charakterze

5.  prace maszynistów pojazdów trakcyjnych (maszynista pojazdów trakcyjnych, maszynista instruktor, maszynista za-
kładowy, maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejowej sieci 
trakcyjnej, kierowca lokomotywy spalinowej o mocy do 300 KM, pomocnik maszynisty pojazdów trakcyjnych) i kie-
rowników pociągów.
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W siedzibie ZZM przy ul. Wojciechow-

skiego w Warszawie 26 czerwca wybra-

ni zostali przedstawiciele Rady Sektora 

Przewozów Pasażerskich ZZM na VIII 

kadencję. Obowiązki przewodniczące-

go ponownie powierzono Zbigniewowi 

Błaszkowskiemu (przewodniczący ZZM 

IC Gdynia). W Radzie Sektora pomagać 

mu będą wiceprzewodniczący: Tadeusz 

Mazurek (MZZM Poznań) i Marcin Hebda 

(ZZM IC Kraków). Na posiedzeniu Sektora 

omawiano także efekty prac zespołu ds. 

zmiany systemu wynagrodzeń oraz sprawy 

związane z lipcowymi podwyżkami w PKP 

Intercity.

Przedstawiciele Sektora Spółek Sa-

morządowych wybrali skład Rady Sektora 

29 czerwca. Przewodniczącym Sektora 

został Bogdan Jańczak (MZZM Poznań), 

a wiceprzewodniczącymi Krzysztof Apo-

stel, szef ZZM w Szybkiej Kolei Miejskiej 

w Trójmieście i Jarosław Sromała kierujący 

NZMM w Toruniu. Poza wyborami tema-

tami spotkania były omówienie sytuacji 

bieżącej w poszczególnych spółkach oraz 

ustalenie strategii na najbliższy okres. 

Wiodącym zagadnieniem były premie 

kwartalne w Przewozach Regionalnych. 

Prezydent ZZM Leszek Miętek zaapelował 

o zaktywizowanie wpisywania chętnych 

na szkolenie związkowe planowane na po-

czątek października 2017 r. w siedzibie 

OPZZ w Warszawie. 

Jak informowaliśmy jeszcze w czerw-

cowym numerze GM, kierownictwo Sek-

tora Przewozów Towarowych tworzą na-

tomiast: przewodniczący Tomasz Pietrek, 

kierujący ZZM Tarnowskie Góry oraz wi-

ceprzewodniczący: Krzysztof Rogoziński 

i Michał Pilecki, szefowie ZZM odpowied-

nio w CT Bydgoszcz i CT Kielce. 

(raz)

Fot. R. Zarzecki 

i P. Spychalski

Kierownictwo Sektorów ZZM 
w VIII kadencji

W czerwcu wybierane były władze Sektorów: Samorządowego, Pasażerskiego 
i Towarowego ZZM na nową, VIII kadencję. Przewodniczący Sektorów wraz z członkami 

Prezydium tworzą Radę Główną ZZM.

Rada Sektora Spółek Pasażerskich. Od lewej: Tadeusz Mazurek, Zbigniew Błaszkowski (przewodniczący Se-
ktora), Marcin Hebda

Rada Sektora Spółek Samorządowych. Od lewej: Jarosław Sromała, Bogdan Jańczak (przewodniczący), 
Krzysztof Apostel



 aktualności 7

PKP CARGO S.A.
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pkpcargo.com

Rada Sektora Spółek Towarowych. Od lewej Tomasz Pietrek (przewodniczący), 
Michał Pilecki, Krzysztof Rogoziński



PRZEWOZY REGIO-

NALNE. Rada nadzorcza 

spółki powołała 21 czerw-

ca na stanowisko członka 

zarządu – dyrektora han-

dlowego Annę Lenarczyk.

Z sektorem kolejowych 

przewozów pasażerskich 

związana od lat, początko-

wo na stanowiskach bez-

pośrednio związanych z two-

rzeniem regulacji prawnych dotyczących odprawy po-

dróżnych w komunikacji krajowej i międzynarodowej, 

analizą efektywności ofert, organizowaniem sprzedaży 

usług oraz wdrażaniem nowych kanałów dystrybucji. 

Od kilkunastu odpowiada za współpracę z organiza-

torami przewozów, tworzenie oferty przewozowej oraz 

kreowanie polityki cenowej i taryfowej: Przewozów 

Regionalnych, PKP Intercity i Łódzkiej Kolei Aglome-

racyjnej. 

W PR na różnych stanowiskach menedżerskich 

w latach 2001–2012 oraz od czerwca 2016 roku. Od 

29 marca do 20 czerwca 2017 r. pełniła w spółce funk-

cję prokurenta. 

Absolwentka Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Ra-

domiu. Ukończyła także studia podyplomowe, m.in. 

na Politechnice Warszawskiej (Integracja z Unią Eu-

ropejską w transporcie) oraz w Szkole Głównej Han-

dlowej (Marketing i programowanie produkcji usług 

kolejowych).

ŁÓDZKA KOLEJ AGLO-

MERACYJNA. Rada nad-

zorcza spółki powołała 30 

czerwca Janusza Malinow-

skiego na stanowisko pre-

zesa zarządu. 

Z branżą kolejową zwią-

zany od blisko 30 lat. Ostat-

nio, od 2015 roku w ŁKA 

pełnił funkcję członka za-

rządu i odpowiadał m.in. 

za politykę handlową i inwestycje rozwojowe, w tym 

w szczególności taborowe spółki. Od 2011 do 2014 

był członkiem zarządu i prezesem PKP Intercity. 

Wcześniej pracował w biurze eksploatacji oraz in-

westycji PKP S.A. oraz naczelnym zarządzie taboru 

dyrekcji PKP.

Absolwent Politechniki Radomskiej na wydziale 

transportu i Politechniki Warszawskiej z zakresu za-

rządzania w transporcie kolejowym.

Andrzej Wasilewski, któremu zakończyła się kaden-

cja, objął funkcję członka zarządu ŁKA.

KOLEJE MAZOWIECKIE. Rada nadzorcza spół-

ki podjęła 27 czerwca decyzję o odwołaniu z funkcji 

prezesa zarządu Artura Radwana oraz członka zarzą-

du-dyrektora fi nansowego Andrzeja Buczkowskiego. 

Obecnie w zarządzie KM zasiadają: Czesław Sulima, 

p.o. prezes zarządu, dyrektor eksploatacyjny, oraz 

Dariusz Grajda, członek zarządu, dyrektor handlowy.

WARSZAWSKA KOLEJ DOJAZDOWA. Spółka 

poinformowała, że w związku z nabyciem praw eme-

rytalnych Grzegorz Dymecki złożył rezygnację z dniem 

30 czerwca ze stanowiska prezesa zarządu, która zo-

stała przyjęta. Skład zarządu spółki od lipca tworzą 

Michał Panfi l, jako p.o. prezesa i Jolanta Dałek – dy-

rektor ds. ekonomiczno-fi nansowych.

PESA BYDGOSZCZ. Ra-

da nadzorcza spółki za-

akceptowała 26 czerwca 

zmianę na stanowisku 

prezesa zarządu. Po 20 la-

tach kierowania firmą To-

masz Zaboklicki przeka-

zał tę funkcję Robertowi 

Świechowiczowi, dotych-

czasowemu wiceprezeso-

wi i dyrektorowi general-

nemu.

Robert Świechowicz studiował zarządzanie i mar-

keting, ze specjalnością zarządzanie fi nansami w UMK 

w Toruniu. Ukończył też podyplomowe studia w za-

kresie prawa podatkowego. Absolwent bydgoskiego 

Technikum Kolejowego.

W Pesie od 1997 r. – od samodzielnego pracowni-

ka ds. ekonomicznych, przez specjalistę, kierownika 

działu fi nansowego, członka zarządu od 2000 roku, 

do wiceprezesa fi rmy od 2012 roku i od stycznia dy-

rektora generalnego.

PERSONALIA

8 aktualności 
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Świadczy o tym m.in. fakt, że w tym 

roku imprezę swoim patronatem objął 

prezes zarządu PKP SA Krzysztof Ma-

miński. Zawody rozegrano w dniach 22-23 

czerwca w jednej z „żelaznych” lokaliza-

cji turnieju – w Szczecinku, goszczącym 

go wcześniej czterokrotnie. Przypomniał 

o tym podczas ceremonii otwarcia turnie-

ju prezydent ZZM Leszek Miętek. Blisko 

pięciuset uczestników serdecznie powitał 

także starosta szczecinecki Krzysztof Lis, 

gospodarz obiektu – dyrektor Ośrodka 

Sportu i Rekreacji Maciej Makselon oraz 

prezes Szczecineckiej Lokalnej Organizacji 

Turystycznej Mariusz Getka. Uroczystość 

uświetnił występ młodych akrobatek i or-

kiestry, która odegrała Mazurek Dąbrow-

skiego. Chwilę później zabrzmiały pierwsze 

gwizdki arbitrów na czterech boiskach, 

na których toczyły się rozgrywki.

Eliminacje

A w nich dwadzieścia drużyn zosta-

ło podzielonych na 4 grupy, po 5 drużyn 

każda. Do dalszych gier awans uzyskiwały 

po dwie najlepsze. Tzw. margines błędu był 

niewielki, więc tym bardziej trzeba docenić 

wysiłek ekip, które udanie przebrnęły przez 

sito eliminacyjne i awansowały do ćwierćfi -

nałów. Słowa uznania należą się wszystkim 

drużynom i każdemu zawodnikowi z osobna 

– za ogromne zaangażowanie oraz podjęty 

wysiłek w imię sportowej rywalizacji. 

W grupie A jak burza szła drużyna 

SKM Gdynia. Kolejno rozjeżdżała swoich 

rywali, kończąc eliminacje z bajecznym 

bilansem bramkowym 14:0. W meczu 

o grupowy prymat pokonała 2:0 PR Ku-

jawsko-Pomorski, który także awansował 

do ćwierćfi nałów. Zawodnikom Łódzkiej 

Kolei Aglomeracyjnej, Cargo Południowy 

Katowice oraz PR Wschodni Lublin przy-

padła w udziale walka o trzecie miejsce 

w grupie, nawiasem mówiąc równie zażarta 

jak o awans. 

W grupie B rywalizowały PR Wielko-

polski, LHS, IC Południowy, IC Północny 

oraz Cargo Centralny Warszawa. Najlepsi 

okazali się piłkarze PR Wielkopolski, którzy 

wygrali trzy mecze i jeden zremisowali. 

Śmiało poczynała sobie także debiutująca 

w turnieju ekipa LHS, która z dorobkiem 

dwóch zwycięstw, remisem i porażką, 

awansowała do dalszych rozgrywek.

W duchu fair play
Dwadzieścia drużyn rywalizowało w jubileuszowym, XX, Turnieju Piłki Nożnej o Puchar 

Prezesa PKP SA i Prezydenta Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. 
Najstarsze i największe zmagania futbolowe na polskiej kolei to już prawdziwa instytucja.

Prezydent Leszek Miętek otwiera zawody
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Grupę C tworzyły PKP SA, Cargo Śląski Tarnowskie 

Góry, Cargo Gdynia, Koleje Wielkopolskie i PR Podkarpacki 

Rzeszów. Pewnie wygrała ją PKP SA, kończąc fazę elimi-

nacyjną bez straconego gola. Podobnie jak SKM Gdynia, 

z tą różnicą, że na jej bilans 11:0 złożyły się trzy zwycięstwa 

i bezbramkowy remis. Osiągnięty po ciężkim boju z drugim 

ćwierćfi nalistą – Cargo Tarnowskie Góry.

W grupie D obok Czechów o awans walczyły IC Za-

chodni, IC Centralny, PR Zachodniopomorski Szczecin 

oraz Cargo Poznań. Jak przystało na faworyta, Czesi 

wygrali wszystkie swoje mecze. Zaaplikowali łącznie 

swoim rywalem 15 goli, tracąc jednego – w meczu z PR 

Szczecin. O drugie premiowane miejsce istną batalię 

stoczyli piłkarze IC Zachodni i IC Centralny. Remis 1:1 

okazał się zwycięski dla tych pierwszych, rekrutujących 

się lepszym bilansem bramkowym. Drudzy musieli zaś 

pożegnać się z rozgrywkami, mimo dwóch zwycięstw 

grupowych. 

Gra o medale

Ćwierćfi nały zostały rozegrana następnego dnia, który 

zawsze jest pewnego rodzaju zagadką. Do kwestii rege-

neracji, mikrourazów i kontuzji zaliczających się do tzw. 

trudów turnieju, doszła niestety kapryśna pogoda. Gra 

weszła jednak w decydującą fazę, więc nikt nie odpuszczał.

Passę zwycięstw kontynuowali piłkarze SKM-ki, po-

konując LHS 2:1. Tempa nie zwalniał także PR Wielko-

polski, w którego barwach brylował wybrany najlepszym 

zawodnikiem turnieju Mateusz Stankiewicz. Wielkopolanie 

zwyciężyli 2:0 PR Kujawsko-Pomorski. W meczu PKP SA 

z IC Zachodni minimalnie lepszy był „pekap”, wygrywa-

jąc 1:0. Cargo Tarnowskie Góry nie dało rady Czechom, 

przegrywając 0:1.

W półfi nałach SKM Gdynia pokonał PR Wielkopolski 

1:0, po kolejnym golu z rzutu karnego swojego etatowe-

go egzekutora… bramkarza Macieja Szlagi, zasłużenie 

wybranego najlepszym golkiperem turnieju. Czesi po 

wyrównanym meczu zwyciężyli PKP SA 2:0, które stra-

KRÓL STRZELCÓW 

– Petr Vavrička (Czechy) – 7 goli

NAJLEPSZY ZAWODNIK 

Mateusz Stankiewicz 

(PR Wielkopolski)

NAJLEPSZY BRAMKARZ 

– Maciej Szlaga

(SKM Gdynia)

NAJLEPSZY KIBIC 

– Stanisław Gałecki

(SKM Gdynia) 

PUCHAR FAIR PLAY 

– PR Rzeszów

Nagroda od 

Bombardier Transportation Polska 

Zakład w Łodzi

NAJLEPSZY DEBIUT 

– LHS, ŁKA, PKP SA 

Nagroda od organizatorów

KLASYFIKACJA KOŃCOWA XX TURNIEJU

1.  Czechy
2.  SKM Gdynia
3.  PKP SA
4.  PR Wielkopolski
5–8.   Cargo Tarnowskie Góry
 LHS
 IC Zachodni
 PR Kujawsko-Pomorski
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REPREZENTACJA MASZYNISTÓW: 
Leszek Miętek (kapitan), Paweł Jurkowski, Krzysztof Cybulski, Karol 
Jasiński, Mirosław Fortuna, Dariusz Klimek, Radosław Garcon, 
Arkadiusz Garcon, Michał Karypiarz, Dorian Zając, Krzysztof 
Paczkowski, Maciej Szlaga, Szymon Karwat, Karol Chojecki, Roman 
Konarski, Paweł Nojszewski, Artur Wójcicki, Rafał Wszelak, Michał 
Furman, Krzysztof Bednarczyk, Paweł Koper, Paweł Jańczyk, 
Piotr Zaręba, Tomasz Szczygielski, Grzegorz Skowronek, Łukasz 
Włodarczyk, Daniel Miszczuk, Aleksander Jarosz.

DYREKTORZY:
Krzysztof Mamiński (kapitan), Przemysław Ciszak, Władysław 
Szczepkowski, Grzegorz Tomaszewski, Tomasz Lisiecki, Radosław 
Kuziak, Janusz Woźniak, Andrzej Pęczak, Mikołaj Tukalski, Szymon 
Puczyński, Dariusz Zduńczuk, Łukasz Cachro, Andrzej Włodarski, 
Michał Kręcisz, Tomasz Zbrzeźny, Paweł Koćwin.

CZECHY: 
Martin Vidra, Jaroslav Milerski, Miloš Jerasek, Michal Ptacek, 
Tomas Kubenik, Lukas Rousan, Slavomir Hamsa, Zdenek Vanous, 
Rene Fröhlich, Martin Urbanek, David Votroubel, Jiři Zeman, Petr 
Vavrička, Martin Bartos, Roman Sladek.

SKM GDYNIA:
Maciej Szlaga, Andrzej Zehm, Konrad Pawelczyk, Robert Dettlaff, 
Miłosz Frankiewicz, Tomasz Skonieczny, Paweł Friszkemut, Łukasz 
Kruszyński, Adam Kloka, Krzysztof Kloka, Jarosław Kulaszewicz 
(kapitan), Sławomir Kosecki, Mirosław Szczepaniak, Łukasz 
Rankiewicz, Dariusz Wasiek, Patryk Sobczyk, Szymon Drywa. 

PKP SA: 
Artur Fiodorow, Eryk Gąsiorowski, Hubert Hęćka, Jacek Ruciński 
(kapitan), Dominik Wrona, Przemysław Rodak, Mateusz Urban, 
Grzegorz Arasimowicz, Marcin Naklicki, Kamil Krakiewicz, Patryk 
Pioch, Jarosław Gauza, Artur Michalak, Adrian Maszczyński, Kamil 
Mirosław, Marcin Dąbrowski, Adam Domański.

PR WIELKOPOLSKI: 
Stanisław Żywica, Aleksander Łukaszyk, Łukasz Wojna, Radosław 
Sobolewski, Jacek Lisiewski, Bogdan Jańczak, Andrzej Lokś 
(kapitan), Piotr Mikołajczak, Józef Sawicz, Bogdan Trzciński, 
Hubert Stankiewicz, Mateusz Stankiewicz, Marcin Nowicki, Artur 
Rieske, Adam Biliński, Jarosław Helwich, Mariusz Malchrycki, 
Patryk Sieracki, Dariusz Banachowicz, Zbigniew Podgórski, Hubert 
Tomczyk.

Składy na podstawie protokołów meczowych.



cone pierwsze gole w turnieju zamknęły 

drogę do fi nału. 

Mecze fi nałowe

Pokonani w półfi nałach spotkali się 

w „małym fi nale”, czyli meczu o trzecie 

miejsce. Dostarczył on wielkich emocji. 

Długo prowadził PR Wielkopolski po golu 

Artura Rieske, ale tuż przed końcowym 

gwizdkiem Dominik Wrona z PKP SA tra-

fi ł na 1:1. Regulamin turnieju przewiduje 

w takich sytuacjach serię rzutów karnych 

(po 3 strzały każdej z drużyn). Sęk w tym, 

że bardzo długo „jedenastki” nie mogły 

wyłonić zwycięzcy. Duża w tym zasługa 

bramkarzy: Radosława Sobolewskiego 

i Artura Fiodorowa, którzy także skutecznie 

je egzekwowali. Koniec końców piłkarze 

PKP SA lepiej wytrzymali wojnę nerwów. 

Wykorzystując piątą szansę na rozstrzyg-

nięcie losów meczu wygrali konkurs je-

denastek stosunkiem 11:10. W nagrodę 

za zajęcie trzeciego miejsca otrzymali pu-

char z rąk członka zarządu PKP Intercity 

Artura Resmera. PR Wielkopolski wywal-

czył natomiast Puchar Przewodniczącego 

OPZZ, wręczony przez przewodniczącego 

Branży Transport Leszka Miętka. 

W wielkim fi nale spotkały się Czechy 

z SKM Gdynia. Przed pierwszym gwizd-

kiem niewielu dawało szansę zawodnikom 

SKM. Optymiści przypominali jednak dobre 

występy naszych drużyn na turniejach 

za południową granicą oraz pamiętne zwy-

cięstwo SKM nad Czechami 1:0, kilka lat 

wcześniej w Iławie. 

Kluczem do sukcesu miało być dobre 

wejście w mecz, ale w Szczecinku to nie 

wyszło. Błyskawicznie stracona bramka 

jeszcze bardziej utrudniła SKM mało wy-

konalne zadanie. Próby doprowadzenia 

do remisu nie przyniosły skutku, a w koń-

cówce rywale trafi li na 2:0 i było po zawo-

dach. Zwycięzcy otrzymali z rąk prezesa 

Krzysztofa Mamińskiego Puchar Prezesa 

PKP SA, a srebrna drużyna SKM – Puchar 

Prezydenta ZZM od Leszka Miętka. Jako 

najlepsza nasza drużyna SKM pojedzie 
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Nie zabrakło żywiołowego dopingu

Efektowny konkurs „jedenastek” wyłonił zdobywców trzeciego miejsca



na turniej organizowany przez czeskich 

maszynistów, gdzie będzie okazja do 

rewanżu.

Turniej na poziomie

Warto odnotować coraz wyższy po-

ziom sportowy turnieju – większą kulturę 

gry, efektowne dryblingi i dobre wyszkole-

nie techniczne. Na dobrze przygotowanych 

boiskach piłka często wędrowała między 

zawodnikami jak po sznurku. Na palcach 

jednej ręki można zanotować „hokejowe” 

wyniki, sporo było remisów i jednobram-

kowych zwycięstw. Ewolucja ta jest nie-

wątpliwie jednym z efektów sukcesyw-

nego odmładzania kadr w kolejnictwie. 

Zjawiska może ciągle średnio widocznego 

w poszczególnych zakładach pracy, za to 

uchwytnego na turnieju. Jak się zresz-

tą okazało, wśród świeżo wyszkolonych 

maszynistów i kandydatów na maszyni-

stów nie brakuje osób z doświadczeniami 

w półzawodowym, a nawet zawodowym 

futbolu. 

Tradycją turnieju jest mecz Reprezen-

tacji Maszynistów z Dyrektorami. Nasi 

piłkarze z formacji ofensywnych pokazali 

prawdziwy piłkarski kunszt i wygrali. Nie 

wynik był tu jednak najważniejszy, a spor-

towa rywalizacja w duchu fair play.  

Rafał Zarzecki

Fot. autor i P. Spychalski 

XX Turniej Piłki Nożnej wsparli:

Dziękujemy!

 fotoreportaż 13

ODDZIAŁ W ŁODZI

Prezes Krzysztof Mamiński wręcza puchar Czechom... ...a członek zarządu PKP Intercity Artur Resmer – zawodnikom PKP SA

Puchar Prezydenta ZZM trafi ł do SKM

Organizatorzy – przewodniczący Koła ZZM w Szczecinku Piotr Nojszewski (stoi drugi z lewej), Andrzej 
Dawcewicz (pierwszy z prawej) z gospodarzami obiektu
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W lutym spółka PKP Intercity zademonstrowała na Olszynce 

lokomotywę EP05-23 po pierwszej fazie naprawy w warszawskim 

oddziale Remtraku. W przywróconych barwach pomarańczowo-

-czerwonych oraz z metalowymi oznaczeniami elektrowóz pre-

zentował się z zewnątrz naprawdę imponująco. Wyprodukowany 

w 1961 r. egzemplarz jest jednym z trzech z całej serii najnowo-

cześniejszych swego czasu lokomotyw eksploatowanych przez 

PKP, który zdołał „uchować się”. 

Ogromna w tym zasługa emerytowanego maszynisty Daniela 

Rolskiego, który przez lata opiekował się pojazdem. Praktycznie 

całe swoje życie zawodowe (36 lat za nastawnikiem) spędził 

na „piątkach”, jak mówi bardzo wdzięcznych lokomotywach, 

które sympatycznie się prowadziło, mało awaryjnych i prostych 

w konstrukcji. Owa „23” nie była jego planową lokomotywą, ale 

los sprawił, że właśnie z EP05-23 poczuł silną więź.

– Prowadząc nią pociąg „Lech” do Poznania 4.11.1992 

roku za stacją Turzynów na niestrzeżonym przejeździe ude-

rzyłem z prędkością 100 km/h (po hamowaniu ze 140 km/h) 

w pozostawione na torach przyczepy z burakami. Przyczepy 

zawinęły się na czole lokomotywy, na szczęście poniżej 

Ocalone dziedzictwo
Uratowana dzięki niezłomnej postawie naszego kolegi lokomotywa EP05-23 ma szansę 

wkrótce powrócić na tory i być tzw. czynnym zabytkiem. Na Olszynce Grochowskiej, koło 
siedziby tamtejszego ZZM działa Izba Tradycji, gromadząca inne cenne eksponaty. 

EU05/EP05 – seria 30 normalnotorowych uniwersalnych 

lokomotyw elektrycznych EU 05 została wyprodukowana 

dla PKP w 1961 przez zakłady Škoda w Pilźnie (Czecho-

słowacja). Po modernizacji w ZNTK Gdańsk w połowie 

lat 70. ub.w. (m.in. podniesiono ich prędkość eksploata-

cyjną do 160 km/h) 27 lokomotyw pasażerskich otrzyma-

ło nazwę EP05. W maszynistowskim slangu nazywane 

popularnie Czechami lub Cześkami.

Daniel Rolski z kolekcją mundurów kolejowych

Od lewej: Daniel Rolski, przewodniczący ZZM w IC Warszawa Łukasz Gwiazdoń 
i Piotr Stygienko. W tle historyczny sztandar



 ludzie 15

okien. Na mnie i pomocnika posypały się tylko buraki i szkło 

z wybitych szyb. W wypadku nikt nie został ranny ani nie 

zginął, ale już na zawsze ta EP05 była przeze mnie nazywana 

„pszenno-buraczaną”. Miałem wtedy świnkę morską, która 

jadła przez kilka tygodni zdobyczne buraki, jakie dostały 

się do mojej torby stojącej podczas wypadku w pulpicie 

– wspomina Daniel Rolski.

W 2010 r. przeszedł na emeryturę, ale życie nadal kręciło 

się także wokół spraw kolejowych i Olszynki, w pobliżu której 

mieszka. Zajął się gromadzeniem pamiątek oraz żywo intereso-

wał „23”. Odstawioną i rdzewiejącą od 2008 roku, bo nie szło jej 

wstawić pod dach szopy, ze statusem „oczekuje naprawy”. Serce 

bolało, więc postanowił podjąć próbę uratowania lokomotywy 

od zniszczenia i zapomnienia. 

– Przychodziłem czasami po kilka razy w tygodniu i odpalałem 

lokomotywę. Interweniowałem do centrali fi rmy, słałem pisma. 

Obiecywano coś czasem, a potem zapominano o sprawie. W ze-

szłym roku nareszcie się to zmieniło i wierzę w pozytywny fi nał, 

po siedmiu latach walki – uśmiecha się Daniel Rolski. Prosi by 

za naszym pośrednictwem podziękować wszystkim, którzy dopo-

mogli: pracownikom warsztatu, dawnej brygadzie, maszynistom 

i byłym maszynistom. 

Ważny zabytek techniki i kolejnictwa w Polsce to nie jedyny 

„obiekt” ocalony od zapomnienia. Zbierane na emeryturze pamiątki 

posłużyły bowiem jako podwaliny do stworzenia Izby Tradycji 

w wyremontowanym dawnym budynku dyspozytora. Udało się 

wygospodarować na ten cel większe pomieszczenie, w którym 

zgromadzone są m.in. kolejarskie mundury i czapki, tabliczki, 

mapy, medale, zdjęcia, książki na temat lokomotyw, archiwalne 

fotografi e pracowników. Pierwszym eksponatem był odratowany 

zabytkowy sztandar Lokomotywowni Olszynka Grochowska. 

Pan Daniel znalazł naśladowców, bo pomagają młodsi koledzy. 

Maszynista Piotr Stygienko opowiada o poszukiwaniu eksponatów 

– m.in. za pomocą ogłoszenia o Izbie zamieszczonego na tablicy 

związkowej, czy na Allegro. Pokazuje legitymację członka ZZM 

z 1938 r., mydło dziegciowe o zapachu podkładów kolejowych 

oraz obraz namalowany farbą luminescencyjną.

Przewodniczący ZZM w IC Warszawa Łukasz Gwiazdoń, 

oprowadzając mnie po noclegowni dla drużyn trakcyjnych zor-

ganizowanej przy udziale związku maszynistów, mówi o zakupie 

szklanej gabloty na medale. Pozwoli ona pomieścić część boga-

tych zbiorów Izby Tradycji Lokomotywowni Warszawa Olszynka 

Grochowska.  

Rafał Zarzecki

Od lewej: przewodniczący Gwiazdoń i Andrzej Zabłocki, szef Koła ZZM na Olszynce 
Grochowskiej

EP05-23 obecnie



Na tyle miliardów złotych opiewa 
3-letni kontrakt PKP Cargo zawarty 
z Grupą ArcelorMittal, wiodącym pro-
ducentem stali na świecie. To jeden 
z największych kontraktów w historii 
narodowego przewoźnika.
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Marszałek zachodniopomorski Olgierd Geblewicz po złożeniu podpisu 
nad porozumieniem ws. stworzenia Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

REALIZACJA PROJEKTU SKM SPRAWI, REALIZACJA PROJEKTU SKM SPRAWI, 

ŻE AGLOMERACJA SZCZECIŃSKA DOŁĄCZY ŻE AGLOMERACJA SZCZECIŃSKA DOŁĄCZY 

DO GRONA NOWOCZESNYCH METROPOLIIDO GRONA NOWOCZESNYCH METROPOLII

ZORGANIZOWANYCH W OPARCIU ZORGANIZOWANYCH W OPARCIU 

O TRANSPORT PUBLICZNYO TRANSPORT PUBLICZNY

Barometr 

Źródło: CBOS, Działalność związków zawodowych w Polsce, 
czerwiec 2017 

Cytat miesiąca

1,3

LICZBA MIESIĄCA

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 1 lipca 2017 r. 
w wieku 74 lat, 

zmarł emerytowany starszy maszynista 
jeden ze współzałożycieli Związku

Ś.P.

HENRYK KĘDZIORA

Rodzinie i najbliższym

wyrazy głębokiego współczucia 
składają

Koło Emerytów i Rencistów ZZM SKM w Trójmieście 
Zarząd i Pracownicy SKM w Trójmieście Sp. z o.o.

Z żalem zawiadamiamy
że 7 lipca 2017 r. w wieku 64 lat

odszedł nasz kolega

JÓZEF JAWORSKI

Maszynista-instruktor, długoletni pracownik PKP

Rodzinie i bliskim

wyrazy współczucia 
składa

Zarząd ZZM Skarżysko-Kamienna

Promocja zawodu
Koleje Mazowieckie czynnie włączyły się w tzw. Dzień przedsię-

biorczości, projekt edukacyjny którego celem jest pomoc uczniom 
szkół ponadgimnazjalnych w przygotowaniu do świadomego 
wyboru zawodu. Podczas tegorocznej edycji spółka umożliwiła 
dwóm uczniom z XIV LO im. Stanisława Staszica odbycie ma-
szynistowskiej służby, podczas której poznali specyfi kę naszej 
pracy. A ponieważ im się spodobała (jak mówili: „bardzo ciekawe 
i fascynujące doświadczenie”), kto wie – może trafi ą za nastawnik? 

Nam z kolei podoba się każda dobra promocja zawodu 
maszynisty w spółkach.

Na zdjęciu: Gustaw i Łukasz w kabinie „Impulsa” z maszynistą 
Łukaszem Czają.  Fot. archiwum KM

Czy, Pana(i) zdaniem, związki zawodowe mają obecnie zbyt 
duży, wystarczający czy też zbyt mały wpływ na decyzje władz 
w naszym kraju? (w proc.)
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Dwunasta edycja Parowozjady będzie punk-

tem kulminacyjnym „Lata z parowozami”. PKP 

Cargo popularyzuje w ten sposób historię kolei 

zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży oraz udo-

stępnia zabytki. W programie pokazy składów 

historycznych i lokomotyw, współzawodnictwo 

drużyn trakcyjnych, prezentacje elementów in-

frastruktury kolejowej i obrządzania parowozów.

W lipcu spółka otrzymała decyzję prezesa 

UTK przyznająca otwarty dostęp na trasie 

Chabówka–Kasina Wielka. Decyzja obejmuje 

pięcioletni okres począwszy od 23 czerwca 

2018 r. Przewoźnik może uruchomić dwie 

pary pociągów w dobie w soboty i niedziele 

w okresie wakacyjnym, zgodnie z wnioskowa-

nym rozkładem. Pociągi PKP Cargo powinny zatrzymywać się na stacjach: Chabówka, Rabka-Zdrój, Rabka Zaryte, Mszana 

Dolna oraz Kasina Wielka. PKP Cargo do przewozów wykorzysta parowozy typu OKz32, Ty2, Ty42, TKt48 oraz wagony retro 

Bi-29, BCi-29, Ci-28, 101A, 43A.  

Parowozjada 2017

Tegoroczny piknik z zabytkowymi parowozami odbędzie się w Skansenie Taboru Kolejowego 
w Chabówce w dniach 19–20 sierpnia.

Fot. Archiw
um

 PKP C
argo
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Humor

– Nie przejmuj się! Jak się naczynia 
tłuką, to na szczęście.

– To była kolba z wąglikiem.

•
– Kochanie, nie jesteś zadowolona 

z prezentu? – pyta mąż swoją lubą.
– Niespecjalnie.
– No wiesz co! Wydałem na niego 

700 złotych.
– Co z tego. I tak mi się nie podoba.
– Kochanie, to naprawę wysokiej 

klasy sprzęt.
– Do diabła, przecież to wędka. 

Wiesz, że nie wędkuję.
– To może chociaż mnie się przyda.

•
Do pijalni wód mineralnych wchodzi 

spragniony człowiek i zamawia wodę 
sodową. 

– Tylko bez soku, proszę – mówi do 
kelnera.

– Bez jakiego soku?! – pyta kelner. 
– Wszystko jedno, może być bez 

malinowego...

•
– Co powiedziała twoja żona gdy 

zobaczyła, że całujesz się z sąsiadką?
– A co niby miała powiedzieć?! Nic 

nie powiedziała. A te dwa przednie zęby 
i tak były do wyrwania.

•
– Dlaczego muszę płacić abonament 

RTV?
– Bo słucha pan radia, ogląda tele-

wizję publiczną.
– Nieprawda. Nie słucham radia ani 

nie oglądam TVP.
– No cóż, ale ma pan urządzenie, 

dzięki któremu mógłby pan oglądać. 
Trzeba więc płacić.

– W takim razie dajcie mi 500+!
– A ma pan dzieci?
– Nie, ale mam urządzenie, dzięki 

któremu mógłbym mieć!

•
– Żona coraz częściej porównuje mnie 

do naszej reprezentacji w piłce nożnej…
– Możesz dwa razy po 45 minut?
– Nie. Ostatni raz doszliśmy do fi nału 

w 1992.

Filatelistyka

Z inicjatywy tczewskich 
fi latelistów zrzeszonych 

w Ogólnopolskim Klubie Zain-
teresowań PZF „Kolejnictwo” 
im. Ernesta Malinowskiego 
został upamiętniony jubile-
usz 165-lecia kolei w Tczewie, 
gdzie pierwszy pociąg wjechał 19 lipca 1852 r.

Przypomina o tym kartka pocztowa beznominałowa w nakładzie 250 sztuk 
oraz seria dziewięciu znaczków SZOP, przedstawiających układy torowe tczew-
skiego węzła kolejowego. Projektantem walorów jest Piotr Topolski. W części 
grafi cznej kartki pocztowej widzimy schemat węzła kolejowego w Tczewie oraz 
wybrane ciekawsze ujęcia torowisk. Zamieszczone na kartce miniatury zdjęć 
odpowiadają odpowiednio poszczególnym znaczkom. 

U nas kartka i jeden SZOP z mapką węzła. Więcej na: www.kolejnictwopzf.org 
– zakładka „Wykazy walorów związanych bezpośrednio lub pośrednio z trans-
portem szynowym”.

 (Amur)

Fraszki Jerzego Szulca

NIEPOCZYTALNY 

Jego szczytem kariery
Były wariackie papiery.

PLOTKA 

Brzydka pogaducha
Od ucha do ucha.

SIŁACZ 

Postura
Tura.

ZAŚCIANEK 

Pojechał do miasta chłop nabrać ogłady
A tam sami swoi i nie dało rady.
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Rozwiązania krzyżówki nr 7 prosimy nadsyłać do 6 sierpnia 2017 r. pod adresem: Grójecka 17, 02–021 Warszawa lub mailem: rkzzm@wp.pl
z dopiskiem „Krzyżówka nr 7”. Za prawidłowe rozwiązanie rozlosujemy gadżety związkowe. Nagrodę wyślemy pocztą.
Rozwiązanie krzyżówki nr 6: „Przejazd eszelonu”. Nagrodę – pobyt weekendowy dla dwóch osób w wybranym ośrodku Natury Tour 
– wylosował Jerzy Łukaszuk z Nurca-Stacji. Gratulujemy. Informację prześlemy pocztą na podany adres. 
Przypominamy, że warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest dołączenie pisemnej zgody na udostępnienie i przetwarzanie danych osobowych. 
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