
8-9
temat numeru

Piszemy o wspólnej akcji MPK 
i policji, czyli stop dla bloko-

wania buspasów i przystanków 
autobusowych. 

10
Fotogaleria

Pokazujemy, jak wyglądają nowe 
autobusy zakupione przez Zarząd 

Transportu Miejskiego  
w Kielcach.

4-7
aktualności

Informujemy o zmianach, jakie 
czekają kielczan w związku ze 
zmianą w segregacji śmieci.

11
okiem posła

Poseł Bogdan Latosiński pisze 
o zmianach, które mają zostać 

wprowadzone w nowym kodeksie 
pracy.
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życzą

Zarząd i Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji

Zarząd i Pracownicy Kieleckich Autobusów Spółki Pracowniczej

Rady Nadzorcze Spółek

oraz

NSZZ Solidarność

Zdrowych, Spokojnych i Rodzinnych Świąt Wielkanocnych, 
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny i wiarą 

w sens istnienia. Pogody w sercu i radości płynącej ze 
Zmartwychwstania Pańskiego oraz smacznego Święconego.

Zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Wielkanocnych 
pełnych wiary, nadziei i miłości. Spędzonych w rodzinnym 

gronie. Niech Zmartwychwstanie Pana napełni Was pokojem 
i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli  

z ufnością patrzeć w przyszłość. 

Życzy

Bogdan Latosiński Poseł na Sejm RP

Szanowni Państwo! 

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Pa-
sażera. Tym razem informujemy m.in. o przy-
czynach problemów z nowymi autobusami, 

które dzierżawimy od Zarządu Transportu Miejskiego. 
Dlaczego o tym piszemy? Bo znów pojawiło się wiele 
nieprawdziwych informacji, obwiniających kierowców 
o to, że część pojazdów uległa usterkom. Sprawę jasno 
wyjaśnili przedstawiciele firmy Solaris, którzy przyznali, 
że w pojazdach jest usterka, która będzie niebawem 
usunięta. Opisujemy także szczegóły akcji, którą pro-
wadzimy z policją. Chodzi o blokowanie buspasów 
i przystanków autobusowych przez inne auta. Na po-
czątek, policjanci z drogówki i nasi pracownicy pojawili 
się na przystanku na Białogonie. To miejsce jest często 
nielegalnie blokowane przez samochody rodziców, 
którzy przywożą dzieci do przedszkola. Podczas pierw-
szej odsłony akcji, policjanci tylko pouczali, ale z cza-
sem pojawią się mandaty, a miejsc odwiedzanych przez 
drogówkę będzie więcej. 
Marzec to szczególny miesiąc, bo przygotowujemy się 
do Świąt Wielkanocnych w imieniu swoim i pracowni-
ków MPK chciałabym życzyć Państwu, bardzo Rado-
snych i Rodzinnych Świąt.
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Elżbieta Śreniawska 

Prezes MPK w Kielcach

Wydawca
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 92, 25-734 Kielce
www.mpk.kielce.pl
pasazer@mpk.kielce.pl

Skład
S.Q.A.D

Reklama
reklama@mpk.kielce.pl
tel. 41 345 24 21 wew. 435
nakład 20 000 egzemplarzy

Druk
Drukarnia im. Adama Półtawskiego
ul. Krakowska 62, 25-701 Kielce
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reklama

Nie będzie łataNia, 
będą nakładki

RemoNt siedziby MPk

Lepsza segregacja

aLicja na kadzielni

ogRód rozkwitnie

WyjątkoWe 
uroczystości

Z budżetu Kielc zostaną przeznaczo-
ne dodatkowe pieniądze na remonty 
dróg. 

Po miesiącach zimowych konieczne jest 
przeprowadzenie prac w wielu miejscach. 
Drogowcy chcą także zmienić sposób pro-
wadzenia prac. Zamiast remontów cząst-
kowych czyli „łatania” dziur wykonywa-
ne będą tzw. nakładki bitumiczne. Po 
sfrezowaniu starego asfaltu, nakładana 
będzie nowa warstwa. Urzędnicy z MZD 
wystąpili o przekazanie dodatkowo 1 mln 
zł. W 2018 roku w budżecie miasta na re-
monty ulic zapisano 6 milionów złotych.

Władze Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Komunikacji przygotowują się do re-
montu siedziby spółki, która znajduje 
się przy ul. Jagiellońskiej. 

Jak informuje prezes MPK Elżbieta Śre-
niawska, prace zostaną sfinansowane 
dzięki dotacji, którą firma otrzymała 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Bar-
dzo ważne są prace, które przeprowa-
dzimy na zewnątrz. Przeprowadzimy 
m.in. termomodernizację – mówi Elżbieta 
Śreniawska. Jak dodaje do tej pory nie 
prowadzono remontu, bo czekano na in-
formacje dotyczące rozstrzygnięcia prze-
targu na obsługę komunikacyjną miasta. 
Dzięki podpisanemu kontraktowi spółka 
przez najbliższe lata będzie miała zapew-
nioną stabilność.

Od 1 marca w Kielcach wprowadzony 
został system segregowania odpa-
dów na 5 frakcji. 

Do tej pory do pojemnika lub worka zie-
lonego wrzucaliśmy szkło, do żółtego 
metale i tworzywa sztuczne, do brązowe-

Dzień Dziecka będzie w tym roku ob-
chodzony w Kielcach z wyjątkowym 
rozmachem. 

W najpiękniejszym w Polsce amfiteatrze 
Kadzielnia zostanie tego dnia wystawio-
na „Alicja w Krainie Czarów” Kieleckiego 
Teatru Tańca. Widowisko w choreografii 
Elżbiety i Grzegorza Pańtaków, które do 
tej pory obejrzało ponad 24 tysiące wi-
dzów, zostanie przeniesione na wielką 
scenę na powietrzu. To wielkie wyzwanie 
dla zespołu, ale też ogromna atrakcja dla 
widzów, nawet tych, którzy „Alicję” już 

Niemal 9 milionów złotych kosztować 
będą najnowsze inwestycje w Ogro-
dzie Botanicznym. 

Na ogłoszony przez Geopark Kielce prze-
targ złożono trzy oferty. Chodzi o realiza-
cję dwóch zadań. Wykonaniem odsłonię-
cia stanowiska geologicznego w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający 
przeznaczył na tę inwestycję 1 mln 218 
tys. zł, zaś wykonawca wycenił swoją pra-
cę na 1 milion 149 tysięcy. Większe z pla-
nowanych zadań dotyczy wybudowania 
trzech oczek wodnych o powierzchni 
około 6 tys. m kw. wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą i zagospodarowaniem tere-
nu. Na jego realizację Geopark przezna-
czył 7 mln 780 tys. zł. W efekcie ogród 
botaniczny wzbogaci się o kolejne atrak-
cje. To wspomniane trzy oczka wodne 
obsadzone roślinami oraz Alpinarium 
Pieniny i ścieżki rekreacyjne. Badania 
georadarowe oraz wiercenia badawcze 

Pierwsze spotkanie Komitetu Orga-
nizacyjnego do spraw Obchodów 
100-lecia Odzyskania Niepodległości 
pod honorowym patronatem Woje-
wody Świętokrzyskiego Agaty Wojty-
szek oraz Prezydenta Kielc Wojciecha 
Lubawskiego odbyło się w Święto-
krzyskim Urzędzie Wojewódzkim. 

Do prac w komitecie organizacyjnym 
zaproszono m.in. przedstawicieli ducho-
wieństwa, administracji, samorządów, 
środowisk nauki i kultury, wojska, policji, 
straży granicznej, straży pożarnej, związ-
ków kombatanckich, organizacji społecz-
nych i harcerzy. W tym roku w Kielcach 

fot. A.K.

fot. A.K.

fot. A.K.

fot. A.K.

fot. A.K.

fot. A.K.

i regionie na mieszkańców czeka nas wie-
le ważnych wydarzeń związanych z setną 
rocznicą odzyskania niepodległości. Będą 
to m.in.: warsztaty, koncerty, konkursy, 
wystawy plenerowe, rajdy historyczne, in-
scenizacje historyczne i wiele innych pro-
pozycji. Pełna lista wydarzeń znajdzie się 
na stronie Urzędu Wojewódzkiego.

mają natomiast przynieść odpowiedź na 
pytanie co kryją pustki podziemne, które 
znajdują się na terenie ogrodu. Czy to ja-
kaś grota, czy też pozostałość po kopalni. 
Warunkiem podpisania umów z wyko-
nawcami jest uzyskanie, szacowanego na 
przeszło 6 mln zł, współfinansowania na 
projekt rozbudowy Ogrodu Botanicznego 
ze środków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Świętokrzyskie-
go na lata 2014-2020.

go – odpady ulegające biodegradacji, zaś 
do czarnego – odpady zmieszane. Teraz 
mieszkańcy segregować będą również 
papier, który ma trafiać do pojemników, 
bądź worków niebieskich. Do końca mar-
ca pracownicy kieleckiego ENERIS Su-
rowce ustawią około 2 tysięcy nowych, 
niebieskich pojemników do osiedlowych 
altan oraz do firm. Do czasu ich dostar-
czenia, mieszkańcy są proszeni o prze-
strzeganie dotychczasowych zasad, to 
jest wrzucanie papieru do pojemnika żół-
tego. Z uwagi na dodanie kolejnej frakcji 
odpadów segregowanych, zmienią się 
nieznacznie terminy ich odbioru. To, kie-

dy przyjedzie śmieciarka, można sprawdzić 
wchodząc na stronę internetową Urzędu 
Miasta Kielce www.um.kielce.pl/harmo-
nogram-wywozu-odpadow/ bądź stro-
nę ENERIS Surowce www.grupa-eneris.
pl/kielce.

obejrzeli na Dużej Scenie KTT. Pojawią się 
nowe postaci, jak motyle dzieci czy kolejne 
stonogi. Alicja w Krainie Czarów” w am-
fiteatrze Kadzielnia jest jednym z elemen-
tów zaplanowanej na wiele lat kampanii 
promocyjnej „Kielce – raj dla dzieci”. To 
okazja i zachęta dla rodzin z dziećmi do 
zaplanowania pobytu w Kielcach oraz 
promowania najciekawszych atrakcji sto-
licy regionu. Inaugurację produktu zapla-
nowano na pierwszy weekend czerwca. 
W dniach 31 maja – 3 czerwca w centrum 
Kielc odbędzie się szereg wydarzeń dla 
dzieci, m.in. koncert zespołu MAŁE TGD, 
teatry uliczne, warsztaty artystyczne, po-
kazy oraz quest rodzinny. 05
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wiz. Kamiński&Bojarowicz Architekci

Podopieczni Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dyminach czekają na 
dom. Za dach nad głową potrafią odwzajemnić się ogromnym przywiązaniem 
i miłością. Więcej informacji o zwierzętach można uzyskać, kontaktując się 
z biurem Schroniska pod nr tel.: 41-361-67-24

gRafit

RobeRto

5 letni pies, który do schroniska trafił z ul. 
Ściegiennego w Kielcach, może ktoś go 
rozpozna. W przypadku gdy właściciel nie 
zostanie odnaleziony, Grafit po upływie 
kwarantanny w schronisku oczekiwać bę-
dzie na kochający, odpowiedzialny dom. 
To bardzo przyjacielskie i mądre zwierze.

Ma piękne i mądre oczy. Z wielką nadzieją 
czeka na osobę, która odwiedzi schronisko 
i zabierze go do nowego domu. Zwierze 
jest odrobaczone, zaszczepione i zaczipo-
wane. Gotowy do adopcji.

czekają Na dom

Rudość

misiek

Średniej wielkości około 1,5 roczny pies 
znaleziony na kieleckich Łazach. Zwierzę 
błąkało się po ulicach, gdzie prawdopo-
dobnie zostało porzucone. Pies jest wystra-
szony, ale nie wykazuje agresji w stosunku 
do ludzi. W przypadku, gdy właściciel nie 
zgłosi się po Rudość, to zwierzę po upły-
wie kwarantanny zostanie wykastrowane 
i przeznaczone do adopcji.

Duży i bardzo optymistycznie nastawiony 
do życia pies. Zwierzę lubi spacery. Misiek 
jest wykastrowany, odrobaczony i zaczi-
powany. Gotowy do adopcji. Czeka na 
właściciela, który da mu nowy dach nad 
głową.
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tabLica baRdziej 
inforMacyjna

kto zajmie się 
oświetlenieM?

duży RemoNt 
już wkrótce

piekoszoWska  
w Przebudowie

dyRektoR zostaje 

Na tablicach elektronicznych, które 
znajdują się na kieleckich przystan-
kach pojawią się nowe informacje. 

Jak informują przedstawiciele Zarządu 
Transportu Miejskiego, będą to dane 
dotyczące stanu powietrza. – Komuni-
kat będzie pojawiał się wtedy, kiedy stan 
powietrza będzie zły lub bardzo zły. Do-
szliśmy do wniosku, że nie ma sensu wy-
świetlać komunikatu, kiedy nic złego się 
nie dzieje i nie ma smogu – mówi Marian 
Sosnowski, dyrektor Zarządu Transportu 
Miejskiego. Dane będą pochodzić ze sta-
cji Państwowego Monitoringu Ochrony 
Środowiska z ulicy Jagiellońskiej i będą 
dotyczyć pyłów PM 10. Na kieleckich przy-
stankach zamontowano 60 tablic elektro-
nicznych, kolejne 30 zostanie zamontowa-
ne w tym roku.

Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg, 
który wyłoni firmę dbającą o oświe-
tlenie uliczne w stolicy regionu przez 
najbliższe lata. 

W kwietniu kończy się umowa z obecnym 
konserwatorem latarni. Jak informują 
drogowcy, awarie oświetlenia zdarzają się 
w stolicy regionu średnio co kilka tygodni. 
Umowa podpisana przez miasto będzie 
obowiązywała przez dwa lata, a miasto 
zapłaci za jej realizację ok. 2 mln zł. Fir-
ma, która wygra przetarg, będzie miała72 
godziny na usunięcie awarii. W Kielcach 
funkcjonuje 17 tysięcy punktów świetl-
nych. 

Na początku kwietnia rozpocznie się 
remont ulicy Wapiennikowej. Dro-
gowcy przygotowują zmiany w orga-
nizacji ruchu. 

Na początek zamknięte dla ruchu zosta-
nie skrzyżowanie ulicy Wapiennikowej 
ze Ściegiennego i Husarską. Wyłączone 
z ruchu będą wloty ulicy Ściegiennego do 
skrzyżowania od strony północnej i połu-
dniowej. Ruch będzie odbywał się przez 
skrzyżowanie tylko i wyłącznie w ciągu 
ulic Wapiennikowej i Husarskiej. Pierwszy 
etap prac będzie trwał 4 miesiące. Kolej-
ną częścią, będą roboty na całej długości 
ulicy Wapiennikowej, która zostanie cał-
kowicie wyłączona z ruchu. Zachowane 
zostaną jedynie dojazdy od strony uli-
cy Barwinek i osiedla Kochanowskiego. 

Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg 
na przebudowę kolejnego odcinka 
ulicy Piekoszowskiej w Kielcach. 

Tym razem będzie to część, znajdująca się 
między ulicą Podklasztorną a sklepem Lidl. 
Pieniądze na realizację inwestycji będą 
pochodziły w większości z dotacji rządo-
wej. To już ostatni odcinek, który wymaga 
remontu. W czasie prowadzonych prac 
zostanie wymieniona nawierzchnia ulicy 
i chodników. Powstanie również ścieżka 
rowerowa i oświetlenie. W planach jest 
przebudowa przystanków autobusowych 
i wlotu ulicy Naruszewicza w Piekoszow-
ską. Planowany koszt modernizacji to 1,6 
mln złotych.

Marian Sosnowski, dyrektor Zarządu 
Transportu Miejskiego mimo złożonej 
rezygnacji, pozostanie na stanowi-
sku. 

Taką decyzję podjął prezydent Kielc – 
Wojciech Lubawski. Pierwotnie, Marian 
Sosnowski miał pozostać na stanowisku 
do końca marca. Ostatecznie prezydent 

zmienił zdanie. – Nie mogę się zgodzić 
na odejście pana dyrektora, ponieważ 
zajmuje się on bardzo poważną sprawą, 
czyli rozpisaniem nowego przetargu na 
przebudowę dworca autobusowego. Nie 
mogę sobie pozwolić na to, żeby w tej 
chwili do Zarządu Transportu Miejskiego 
przyszła nowa osoba, która nie ma wie-
dzy na ten temat. To mogłoby wydłużyć 
proces związany z procedurą przetargo-
wą – przekonuje Wojciech Lubawski. Ma-
rian Sosnowski jest dyrektorem Zarządu 
Transportu Miejskiego od 15 lat, czyli od 
początku istnienia tej instytucji. Rozstrzy-
gnięcie przetargu na budowę dworca 
autobusowego opóźnia się. Na pierwszy 
przetarg wpłynęły oferty, które były dwa 
razy droższe niż zakładało miasto. Ko-
nieczne teraz jest ogłoszenie kolejnego 
przetargu. Architekci pracują teraz nad 
zmianami w projekcie, tak, żeby można 
było obniżyć koszty. 

Inwestycja będzie kosztowała prawie 
29 mln zł. Większość tej kwoty pocho-
dzi z dofinansowania unijnego. Projekt 
obejmuje całkowitą modernizację ulicy 
Wapiennikowej. Chodzi o odcinek mię-
dzy skrzyżowaniem z ulicą Ściegiennego, 
a Tarnowską. Zakładana jest budowa dro-
gi dwujezdniowej, wyposażonej w buspa-
sy. Powstanie także rondo turbinowe 
zamiast obecnego skrzyżowania ulicy 
Wapiennikowej i Kochanowskiego. 
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buspasów, dzięki którym autobusy powin-
ny sprawniej przewieźć pasażerów i omijać 
korki.
– Takie akcje są potrzebne, właśnie po to, 
żeby uświadamiać kierowców – dodaje 
Elżbieta Śreniawska. 

Natomiast poLicja pRzypomiNa, że za ła-
maNie pRaWa W teN sposób otRzymuje się 
maNdat W Wysokości stu złotych i jedeN 
puNkt kaRNy. 

reklama reklama

buspas Nie dLa Wszystkich, Przystanek dla autobusów

Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Kielcach wspólnie z funkcjonariuszami policji prowadzą ak-
cję, która ma doprowadzić do tego, że przystanki i buspasy nie będą blokowane przez nieuprawnione auta. Pierwsze 
działania podjęto na początku marca, na jednym z przystanków na kieleckim osiedlu Białogon.

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komu-
nikacji – Elżbieta Śreniawska tłumaczy, że 
ostatnio zdarza się coraz więcej sytuacji, 
w których kierowcy miejskiego przewoźni-
ka mają problem z wykonywaniem swoich 
obowiązków. 

– kieRoWcy samochodóW osoboWych 
baRdzo często zatRzymują się Na pRzy-
staNkach i je bLokują. W takiej sytuacji, 
autobus ma mocNo utRudNioNy Wyjazd 
z zatoki. 

W zasadzie, to już w Kielcach prawdziwa 
plaga. Nasze pojazdy mają utrudniony 
podjazd pod sam krawężnik, muszą sta-
wać od niego o metr, lub półtora, a cza-

aRt. 49 ustaWy pRaWo o Ruchu 
dRogoWym: 

1. Zabrania się zatrzymania pojazdu: 

…. 

9. w odległości mniejszej niż 15 m od 
słupka lub tablicy oznaczającej przysta-
nek, a na przystanku z zatoką – na całej 
jej długości; (ustawa prawo o ruchu dro-
gowym).

aRt. 18 ustaWy pRaWo o Ruchu 
dRogoWym: 

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do 
oznaczonego przystanku autobusowego 
(trolejbusowego) na obszarze zabudowa-
nym, jest obowiązany zmniejszyć pręd-
kość, a w razie potrzeby zatrzymać się, 
aby umożliwić kierującemu autobusem 
(trolejbusem) włączenie się do ruchu, je-
żeli kierujący takim pojazdem sygnalizuje 
kierunkowskazem zamiar zmiany pasa 
ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię. 

2. Kierujący autobusem (trolejbusem), 
o którym mowa w ust. 1, może wjechać 
na sąsiedni pas ruchu lub na jezdnię do-
piero po upewnieniu się, że nie spowo-
duje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu 
drogowego.

Każdy kierujący jest zobowiązany do stosowania się do poniższych znaków. 
Pojazdom nieuprawnionym zabrania się ruchu po buspasach.

Znak D-11
Początek pasa ruchu 
dla autobusów

Znak D-12
Pas ruchu dla 
autobusów

Znak poziomy P-22
Bus

sem zdarza się nawet, że pasażerowie wy-
siadają na pasie jezdni – tłumaczy Elżbieta 
Śreniawska. Jak podkreślają mundurowi 
z drogówki, przez takie zachowanie kie-
rowców aut osobowych, pasażerowie są 
narażeni na niebezpieczeństwo. Często 
dochodzi do groźnych sytuacji. Na przy-
stanku w pobliżu przedszkola przy ulicy 
Fabrycznej, bardzo często zatrzymują się 
samochody rodziców, odwożących dzieci 
do placówki. – Jeżeli samochody zastawia-
ją zatokę autobusową, utrudniają ruch, 
a tym samym mogą spowodować prze-
wrócenie się pasażera, który na przykład 
nie zajął miejsca siedzącego, a podróżuje 
stojąc w autobusie – podkreśla st. sierż. Jo-
anna Żelezik z Wydziału Ruchu Drogowe-
go Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. 
W tym miejscu urządzono sobie swoisty 
parking. Kłopotem jest także blokowanie 

Pierwsza akcja miała charakter eduka-
cyjny, ale podczas kolejnych policjanci 
będą karać łamiących prawo kierow-
ców mandatami.

fot. A.K.

fot. A.K.
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soLaRisy 
do PoPrawy

Wszystkie nowe autobusy, które Miej-
skie Przedsiębiorstwo Komunikacji 
dzierżawi od miasta, będą sprawne 
na początku kwietnia – tak deklarują 
przedstawiciele firmy Solaris. 

Kłopoty pojawiły się w pojazdach przegu-
bowych. Z krótszymi przewoźnik nie ma 
problemów. Nowe autobusy wyjechały 
na ulice miasta na początku lutego. I dość 
szybko pojawiły się problemy z częścią po-

ReWoLucja w Prawie Pracy?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów, 15 września 2016 roku, przy 
ministrze właściwym do spraw pracy, 
została powołana Komisja Kodyfika-
cyjna Prawa Pracy. 

Do jej zadań należy (w okresie wynoszą-
cym nie więcej niż 18 miesięcy) opraco-
wanie projektu Kodeksu Pracy oraz pro-
jektu Kodeksu Zbiorowego Prawa Pracy 
z uzasadnieniem. Przewodniczącym ze-
społu jest wiceminister pracy Marcin Zie-
leniecki, wybitny ekspert dotyczący prawa 
pracy. W skład komisji weszli zarówno 
przedstawiciele związków zawodowych, 
jak i organizacji pracodawców. 
W ostatnim czasie, w mediach pojawiło 
się mnóstwo sprzecznych doniesień doty-
czących zmian proponowanych przez Ko-
misję. Część z nich wywołała spore kon-
trowersje i była szeroko komentowana na 
portalach społecznościowych. Ubolewam 
nad tym, ponieważ takie zamieszanie nie 
służy spokojnej i rzeczowej pracy komisji, 
od której zależeć będzie to, czy w Polsce 
dokona się rewolucyjna zmiana w pozy-
cji pracownika na rynku pracy, a niewąt-
pliwie są na to ogromne szanse. Jestem 
jednak przekonany, że spekulacje ucich-
ną już niedługo, gdy komisja przedstawi 
ostateczny projekt nowego Prawa Pracy. 
Potem trafi on do Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej i tam zosta-
nie poddany analizie oraz ocenie. Mam 
nadzieję, że projekt ten – wedle zapo-
wiedzi – będzie szedł naprzeciw realiom 
współczesnego rynku, który bardzo się 

zmienił w ciągu ostatnich kilkudziesięciu 
lat, ale zarazem uwzględnione zostanie 
w nim to, że dotychczas na skutek licz-
nych niedoskonałości i dziur w prawie 
pracy, polscy pracownicy byli w gorszej 
sytuacji, niż pracownicy z innych krajów 
europejskich. Chodzi nie tylko o łamanie 
prawa pracy, np. w zakresie czasu pracy, 
niepłacenia pensji, nieudzielania urlopu, 
niereagowania na mobbing, czy nieprze-
strzegania przepisów BHP, ale również 
całkowite omijanie prawa, poprzez „wy-
pychanie” pracowników na umowy śmie-
ciowe, czy tzw. samozatrudnienie. Polska 
jest niechlubnym liderem w Europie, pod 
względem liczby pracowników zatrud-
nionych na umowy „śmieciowe”. Z tym 
problemem, z sukcesami stara się walczyć 
rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki sys-
temowym działaniom rządu, takim jak 
wprowadzenie minimalnej stawki godzi-
nowej i waloryzowanie jej razem z płacą 
minimalną, a także walka z tzw. syndro-
mem pierwszej dniówki, wyposażanie 
Państwowej Inspekcji Pracy w dodatkowe 
uprawnienia kontrolne, coraz większa 
liczba pracodawców decyduje się na za-
trudnianie na podstawie umów o pracę. 
Ponadto rząd przyjął niedawno ustawę 
o ograniczeniu handlu w niedzielę, która 
sprawi, że pracownicy handlu w niedzie-
lę będą mieć więcej czasu dla siebie i dla 
rodziny. Problem jednak nadal istnieje, 
a jednym z największych wyzwań Komi-
sji Kodyfikacyjnej jest uporanie się z nim 
i sprawienie, aby polski pracownik prze-
stał być pracownikiem drugiej kategorii. 

jazdów. – Natychmiast poinformowaliśmy 
o usterkach Zarząd Transportu Miejskiego, 
który skontaktował się z firmą dostarczającą 
solarisy. Okazało się, że jest problem z jedną 
z części– mówi Elżbieta Śreniawska, prezes 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. 
Na początku marca do Kielc przyjechali 
przedstawiciele firmy Slaris. – Awarii ulegał 
inwerter, czyli element napędu hybrydowe-
go. Prawdopodobnie ta część była uszko-
dzona już na etapie produkcji. Do środka 

urządzenia dostawała się woda, co było 
przyczyną zwarć elektrycznych. Podzespół 
jest produkowany w Stanach Zjednoczo-
nych w trybie pilnym ma być dostarczony 
do Kielc. Usterki mają zostać usunięte do 
końca marca – zapewnił Krzysztof Mu-
siał, dyrektor firmy Solaris. Przedstawiciele 
firmy podkreślali także, że gwarancja dla 
pojazdów, które uległy awariom zostanie 
wydłużona. Autobusy zostały zakupione 
przez miasto, dzięki dotacji unijnej.

Dlatego cieszy mnie to, że przedstawicie-
le komisji zadeklarowali zaproponowanie 
takich rozwiązań, które ograniczą poza-
kodeksowe zatrudnianie oraz nadmier-
ne stosowanie umów na czas określony. 
Nie może być bowiem tak, że pracownik 
świadczący pracę stale, w określonym 
miejscu i czasie jest pozbawiony etatu, 
a co za tym idzie ochrony kodeksowej, 
prawa do odwołania się do Sądu Pracy, 
ustawowych dni urlopowych i innych 
korzyści. Nie są to żadne przywileje, 
jak zwykło się mawiać w prasie wrogiej 
związkom zawodowym, ale podstawowe 
prawa, które są normą w większości kra-
jów europejskich. Dziwi mnie jednocze-
śnie, że obecna opozycja, która rządziła 
przez 8 lat i deklarowała potrzebę „doga-
niania Zachodu”, nie tylko nie zajmowała 
się tymi problemami, ale również je po-
głębiała, wprowadzając w prawie pracy 
zmiany niekorzystne dla pracowników. 
Mam również nadzieję, że rząd pochyli 
się nad problemem celowego zaniżania 
minimalnych stawek godzinowych, po-
przez wykorzystywanie luk w prawie oraz 
przepisów o dodatkach stażowych. Pra-
codawcy stosują niekorzystny dla pracow-
ników proceder, polegający na tym, że 
osobom z długim stażem pracy proponu-
je się niższe minimalne pensje, tłumacząc 
się, że wraz z dodatkiem stażowym wy-
nagrodzenie przekracza kwotę minimalną 
zawartą w ustawie o minimalnym wyna-
grodzeniu za pracę. W efekcie pracownik 
zarabia nieznacznie ponad kwotę pensji 
minimalnej, a pracodawca utrzymuje, 
że zapisy są zgodne z obowiązującym 
prawem. Jest to jednak absurdalne, bo 
prowadzi do sytuacji, w której pracownik 
z dłuższym stażem pracy, otrzymuje pra-
wie takie samo, lub niewiele wyższe wy-
nagrodzenie, co pracownicy z mniejszym 
stażem, którzy są tego dodatku pozba-
wieni. W tej sprawie złożyłem interpelację 
do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. W odpowiedzi sekretarz sta-
nu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polity-
ki Społecznej – Stanisław Szwed napisał, 
że resort dostrzega potrzebę modyfikacji 
obecnego zakresu minimalnego wyna-
grodzenia za pracę, w celu zapewnienia 
bardziej sprawiedliwego i przejrzystego 
kształtu tego wynagrodzenia i rozważa 
stosowne zmiany w prawie.

Poseł Bogdan Latosiński

fotogaleria

10

Pa
sa

że
r 

– 
Bi

ul
et

yn
 K

om
un

ik
ac

ji 
M

ie
js

ki
ej

 w
 K

ie
lc

ac
h

11

okiem posła




