
8-9
temat numeru

Sprawdzamy co dalej z przetar-
giem, który wyłoni przewoźnika 
zajmującego się obsługą komu-

nikacyjną Kielc. 

7
rozmowa

Z podinspektor Anną Zielinską
-Brudek rozmawiamy m.in.  

o bezpieczeństwie na drogach  
w okolicach kieleckich szkół.

4-6
aktualności

Piszemy m.in. o zmianach  
w rozkładach jazdy autobusów 
miejskich, a także głosowaniu  

w budżecie obywatelskim Kielc.

11
okiem posła

Poseł Bogdan Latosiński informu-
je o zapisach, które zdaniem pre-
zydenta Andrzeja Dudy powinny 

znaleźć się w Konstytucji RP.
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Szanowni Państwo! 

We wrześniowym numerze „Pasażera” wraca-
my do wydarzeń sprzed lat. W naszej foto-
galerii pokazujemy, jak wyglądały kieleckie 

uroczystości, przypominające o podpisaniu porozu-
mień sierpniowych. To ważne wydarzenie w historii 
kraju, ale także Europy. Kielczanie licznie oddali hołd 
tym, którzy walczyli o wolną Polskę. Reprezentacji 
MPK nie zabrakło zarówno podczas mszy w bazylice 
katedralnej, jak i przed pomnikiem kapłana „Solidar-
ności”, błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. 
Dla pracowników naszej firmy, koniec sierpnia ma tak-
że wymiar historyczny, bo 10 lat temu, na mocy po-
rozumienia podpisanego z miastem, powstała spółka 
pracownicza, która zajmuje się obsługą komunikacyjną 
stolicy regionu. W naszym magazynie nie zabraknie 
także informacji aktualnych, mówiących o zmianach 
w kursowaniu autobusów, ale także ofercie zdrowotnej 
miasta skierowanej do seniorów. Przypominamy także 
o możliwości wyboru projektów w budżecie obywa-
telskim. Wracamy także do postępowania przetargo-
wego, które ma wyłonić przewoźnika zajmującego się 
obsługą komunikacyjną Kielc i okolicznych gmin przez 
najbliższe 10 lat. Przetarg nadal nie został rozstrzygnię-
ty, a MPK spotyka się z coraz silniejszym i zupełnie nie-
uzasadnionym atakiem. Trudno nie odnieść wrażenia, 
że komuś bardzo zależy na zniszczeniu naszej firmy. Do 
wielu stawianych nam zarzutów odnoszę się w tekście, 
który znajdą Państwo na stronie 9. My także, podobnie 
jak pasażerowie, czekamy na ostateczne rozstrzygnię-
cie przetargu.
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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

reklama
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Seniorze, zaSzczep 
Się przeciw grypie

Targi pełne Siły

Mieszkańcy 
decydują przechodzą na 

emeryturę

zaplanuj podróż 
po Kielcach

wyMyśl hasło  
– wygraj tablet

W Kielcach po raz dwunasty rozpo-
czął się program szczepień przeciw 
grypie. Z tej formy profilaktyki mogą 
skorzystać osoby od 55. roku życia, 
zamieszkałe w stolicy regionu. 

W 2017 roku z programu może skorzy-
stać ponad 10 tys. osób, Miasto przezna-
czyło na ten cel ponad 400 tys.zł. Program 
będzie realizowany przez 16 przychodni 
i poradni. Od wielu lat samorząd Kielc fi-
nansuje również szczepienia dzieci i mło-
dzieży przeciw meningokokom, pneumo-
kokom, dziewczynek w ramach realizacji 
programu profilaktyki zakażeń wirusem 
brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz szcze-
pienia przeciwko ospie wietrznej. Szcze-
gółowe informacje na temat programów 
znajdują się na stronie www.um.kielce.pl 
w zakładce: Zdrowie i Pomoc Społeczna

Ponad 600 wystawców z 27 krajów 
między innymi: Austrii, Belgii, Francji, 
Hiszpanii, Izraela, Kanady, Niemiec, 
Norwegi oraz Republiki Południowej 
Afryki, Turcji, Wielka Brytanii i Włoch 
wzięło udział w Międzynarodowym 
Salonie Przemysłu Obronnego. 

Pod względem skali, to trzecie tego typu 
wydarzenie w Europie po paryskim Euro-
satory i londyńskim DSEI. – MSPO to bar-
dzo ważne wydarzenie, podczas którego 
zawierane są istotne umowy. Tak też było 

Trwa głosowanie na zadania zgłoszo-
ne w ramach Budżetu Obywatelskie-
go Kielc na 2018 rok. Lista 42 projek-
tów spełniających wymagania została 
opublikowana na stronie budzetoby-
watelski.kielce.eu. 

W wyborze może brać udział każdy 
mieszkaniec, który najpóźniej w dniu 
głosowania ukończył 16 lat. Głosować 
można wyłącznie jeden raz, przez wska-
zanie maksymalnie 3 zadań małych oraz 
maksymalnie 1 zadania dużego. Wy-
boru można dokonać zostawiając spe-
cjalne karty do głosowania w Urzędzie 
Miasta Kielce Rynek 1, ul. Strycharska  
6 i Miejskim Urzędzie Pracy w Kielcach 
ul. Szymanowskiego 6. Można głosować 
także za pośrednictwem Internetu przez 
stronę www.budzetobywatelski.kielce.eu  
poprzez wypełnienie elektronicznego for-
mularza, a także poprzez przesłanie listem 
na adres Urzędu Miasta Kielce, Rynek 1,  
25-303 Kielce, wypełnionej i podpisanej 
Karty do głosowania; za datę złożenia 
uznaje się datę stempla pocztowego. Gło-

Od 1 września, na podstawie zmie-
nionych przepisów, można składać 
wnioski o emeryturę w obniżonym 
wieku emerytalnym: 60 lat dla kobiet, 
65 lat dla mężczyzn. 

Wniosek o emeryturę można złożyć:

• przez internet, za pomocą Platformy 
Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS),

• osobiście w każdej placówce ZUS,

• pocztą

Mieszkańcy Kielc mogą zaplanować 
swoje podróże korzystając z wyszuki-
warki jakdojade.pl. 

Umowę w sprawie usługi podpisał Za-
rząd Transportu Miejskiego w Kielcach 
z firmą City-nav sp. z o.o. Przy użyciu 
jakdojade.pl pasażerowie korzystający 
z wersji mobilnych, jak i Ci, którzy wolą 
sprawdzić trasę w domu na komputerze, 
mogą cieszyć się swobodą planowania 
podróży komunikacją miejską. – Wy-
szukiwarka Jakdodaję.pl cieszy się sporą 
renomą w innych miastach. Teraz każdy 
za pośrednictwem telefonu może zapla-
nować przejazd pomiędzy interesującymi 
go punktami, uwzględniający wszystkie 
konieczne przesiadki. Serwis jest bardzo 
intuicyjny i nie sprawia żadnych trudno-
ści w obsłudze – zapewnia w rozmowie 
z „Pasażerem” Zbigniew Michnicki, p.o. 
wicedyrektora Zarządu Transportu Miej-
skiego. Serwis podając informacje o trasie 
przejazdu z wykorzystaniem transportu 
publicznego, bierze pod uwagę prowa-

Kielecki ratusz ogłosił konkurs dla 
osób między 15. a 20. rokiem życia. 
Zadaniem uczestników jest wymy-
ślenie hasła promującego Kielce, jako 
miasto dla ludzi młodych. Do wygra-
nia tablet. 

Co trzeba zrobić, by wziąć udział w rywa-
lizacji? Jak informuje rzecznik prezydenta 
Anna Ciulęba na początek trzeba zapo-
znać się z regulaminem, który dostępny 
jest na stronie internetowej www.wypo-
wiedzsie.kielce.eu. – Hasło, na które cze-
kamy nie może składać się z więcej niż  
5 wyrazów. Powinno być także w języku 
polskim. Na propozycje czekamy do 25 
września – dodaje rzecznik prezydenta.

fot. A.K.

fot. A.K.

fot. A.K.

fot. A.K.

fot. A.K.

w tym roku. W czasie targów w obec-
ności ministra Antoniego Macierewicza 
podpisano umowę między Polską Grupą 
Zbrojeniową a Jednostką Wojskową Nil – 
mówi poseł Bogdan Latosiński. Tradycją 
Międzynarodowego Salonu Przemysłu 
Obronnego są Wystawy Narodowe, które 
towarzyszą imprezie od 2004 roku. Pod-
czas MSPO 2017 swój potencjał obronny 
zaprezentowała Korea Południowa. Salon 
po raz kolejny objęty był Honorowym Pa-
tronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Pol-
skiej Andrzeja Dudy. sowanie potrwa do 18 września. Łączna 

wysokość Budżetu Obywatelskiego na 
2018 rok wynosi 5 mln zł. Na zadania 
małe (gdy koszt realizacji pojedynczego 
zadania nie przekracza kwoty 150.000 zł), 
zarezerwowano 1,5 mln złotych. Na za-
dania duże (gdy koszt realizacji pojedyn-
czego zadania przekracza kwotę 150.000 
zł) zarezerwowano 3,5 mln złotych.

Mpk dla 
poszkodowanych 
przez nawałnice

wracają 
przedwakacyjne 
rozKłady

Autobusy Miejskiego Przedsiębior-
stwa Komunikacji przywiozły do Kielc 
dwie grupy dzieci z gminy Nakło nad 
Notecią. Dzieci przyjechały do Kielc 
za zaproszenie prezydenta Wojciecha 
Lubawskiego. 

Z początkiem września, do przedwa-
kacyjnych rozkładów jazdy wróciły 
autobusy linii numer 13, 34, 35, 46 
i 113. 

Od 2 października po trzymiesięcznej 
przerwie kursowanie wznowi także linia 
nr 55, czyli tzw. linia studencka. Auto-
busy pojadą Świętokrzyską (przystanek 
UJK) – Żniwną – Poleską – Sandomierską 
– Źródłową – Tarnowską – Seminaryjską 
– Jana Pawła II – Krakowską – Armii Kra-
jowej – Żytnią – Kaczmarka – Krakowską 
– Jana Pawła II – Seminaryjską – Tarnow-
ską – Źródłową – Sandomierską – Poleską 
– Żniwną i Świętokrzyską, ponownie za-
trzymując się przy campusie UJK.

Miasto zorganizowało dla nich wypoczy-
nek, żeby mogły zapomnieć o tym, co ich 
spotkało, odpocząć, a rodzicom dać czas 
na doprowadzenie do porządku domów, 
które kilka tygodni temu zniszczyła na-
wałnica. W programie pobytu w Kielcach 
znalazło się zwiedzanie miasta, m.in.: 
centrum ze Wzgórzem Zamkowym, Ka-
dzielni, Wietrzni, Energetycznego Cen-
trum Nauki oraz Centrum Geoedukacji. 
Uczniowie uczestniczyli też w ciekawych 
warsztatach w Ośrodku Myśli Patriotycz-
nej i Obywatelskiej. – Cieszę się, że także 
tym razem mogliśmy pomóc. Trudno mi 
sobie wyobrazić, jak wiele trudnych chwil 
przeszły dzieci z miejscowości poszkodo-
wanych przez nawałnice – mówi prezes 
MPK Elżbieta Śreniawska. 

W każdej placówce Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych doradcy ds. emerytalnych 
wyjaśniają zasady przyznawania emery-
tury, informują jakie dokumenty należy 
przygotować, a także pomagają skomple-
tować i wypełnić wniosek o emeryturę. 
Pracownicy ZUS sprawdzają także na kal-
kulatorze emerytalnym, jakiej wysokości 
emerytura zostanie przyznana w zależno-
ści od wieku, w którym zdecydujemy się 
na ten krok. Więcej informacji znajduje 
się co stronie Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych.
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reklama

Podopieczni Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Dyminach czekają na 
nowy, ciepły dom i kochających właścicieli. Za opiekę potrafią odwzajemnić się 
bezgraniczną miłością.

eliorVinka
Miłośnik spacerów. Ma około 7 lat i śred-
nią budowę ciała. Bardzo grzeczny i uło-
żony. Pozytywnie nastawiony do ludzi i in-
nych zwierząt. Gotowy do adopcji.

Nieduża, około 3-letnia suczka pozytyw-
nie nastawiona do ludzi i do innych zwie-
rząt. Gotowa do adopcji.

czekają na doM

nikasłodziak
Około 3-miesięczna kotka po wypadku. 
W tej chwili doszła już do siebie i jest 
w pełni sprawna. Nika jest wystraszona, 
ale da się oswoić. Gotowa do adopcji, 
z gwarantowaną bezpłatną sterylizacją, 
kiedy będzie starsza.

Około 3-miesięczny kot, bardzo życzli-
wie nastawiony do ludzi i zwierząt, także 
psów. Gotowy do adopcji, a gdy osiągnie 
odpowiedni wiek schronisko gwarantuje 
bezpłatną sterylizację.
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reMonT ulicy 
jeSionowej

We wrześniu powinien rozpocząć się 
remont ulicy Jesionowej, czyli kielec-
kiego fragmentu drogi krajowej nr 
74. Przetarg na modernizację tej trasy 
wygrała firma Trakt. 

Inwestycja będzie kosztowała ponad  
1 mln 500 tys. złotych i będzie trwała  
3 miesiące. Jak informują przedstawiciele 
Miejskiego Zarządu Dróg w planach jest 
m.in. sfrezowanie nawierzchni i położe-
nie nowej oraz ułożenie nowych krawęż-
ników, a także częściowe przebudowanie 
chodników. MZD otrzymało dofinansowa-
nie rządowe do tej inwestycji w wysokości 
700 tys. zł.

dzone roboty drogowe, remonty, rozkłady 
linii specjalnych, a także uwzględnia tra-
sy piesze, co pozwala omijać przeszkody, 
które wydłużają czas podróży komunika-
cją miejską. Oblicza też czas przejazdu 
i koszty biletów. Jakdojade.pl – to nowo-
czesna wyszukiwarka połączeń komuni-
kacji miejskiej, ułatwiająca podróżowanie 
po mieście. Usługa umożliwia dostęp do 
kompleksowej i pełnej informacji pasażer-
skiej prezentowanej w użyteczny i przyja-
zny sposób. 

pierwszy dzwonek dla bezpieczeńStwa

Bezpieczeństwo to nie jest coś, co się zużywa. To podstawowa potrzeba i niezbywalne prawo, które przysługuje nam 
wszystkim – mówi podinspektor Anna Zielińska-Brudek. I uświadamia dzieci oraz rodziców, jak wygląda bezpieczna 
droga do szkoły.

Tradycyjnie już na początku roku szkol-
nego policjanci wracają do szkół, by pro-
pagować wśród najmłodszych i ich opie-
kunów zasady bezpiecznego poruszania 
się między domem a szkołą. – Dzieci po 
wakacjach są jeszcze trochę rozkojarzone 
i zdekoncentrowane. Dlatego tak ważne 
jest, by uczulać je na zagrożenia na dro-
gach – przekonuje Anna Zielińska-Brudek 
z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Wojewódzkiej Policji.

Funkcjonariusze odwiedzają szkoły 
w całyM wojewódzTwie i sprawdzają 
sTan oznakowania, kTóre znajduje się 
przy budynkach, urządzeń osTrzegaw-
czych, barier. 

W Zagnańsku zaniepokoiło ich to, że 
przystanek komunikacji miejskiej znajduje 
się zbyt blisko budynku szkoły i może być 
zagrożeniem. Przez cały wrzesień poli-
cjanci będą też sprawdzać gimbusy.
Odwiedzą również pierwszoklasistów 
i opowiedzą o tym, jak bezpiecznie poru-
szać się po ulicach i drogach, jak przecho-

dzić przez przejście, czemu służy chodnik, 
jezdnia, jak korzystać z pobocza. – Co 
roku w wypadkach w naszym regionie gi-
nie troje-czworo dzieci. I choć liczby te od 
wielu lat pozostają na tym samym pozio-
mie, to i tak jest to za dużo. Dlatego pro-
filaktyka jest niezwykle ważna – zwraca 
uwagę Anna Zielińska-Brudek. Policjanci 
apelują też do kierowców, aby zawsze 
zwalniali w okolicach szkół i do rodziców, 
także na wywiadówkach, aby tematowi 
bezpieczeństwa poświęcali więcej czasu. 

dziś dzieci pyTane o To, kTo uczy ich za-
sad bezpiecznego poruszania się po dro-
dze najpierw wyMieniają policjanTów 
i nauczycieli, a dopiero na końcu rodzi-
ców. 

– A przecież ten obowiązek spoczywa 
właśnie na nich. Nie powinno się odwo-
zić dzieci pod same drzwi szkoły. Przepro-
wadźmy naszego malucha przez jezdnię, 
pokażmy mu drogę i zagrożenia, które na 
niej czyhają – sugeruje Zielińska-Brudek. 
I co ważnie nie utrwalajmy w dzieciach 

własnych złych zachowań na drodze.
Funkcjonariusze przypominają też o ko-
nieczności noszenia odblasków. Przepisy 
nakazują, aby wszystkie dzieci powyżej 
dwóch lat, poza terenem zabudowanym 
i po zmierzchu były wyposażone w odbla-
ski. – Często rozdajemy je w szkołach, ale 
dzieci szybko o nich zapominają. Powinna 
być moda na noszenie odblasków – mówi 
Zielińska-Brudek. Część szkół ma już na 
swoim wyposażeniu np. koszulki odbla-
skowe, które dzieci zakładają przy każ-
dym zorganizowanym wyjściu z budynku.
Policjanci zachęcają także dyrektorów 
szkół, do tego, by namawiali wszystkie 
dzieci do zdawania egzaminu na kartę 
rowerową. – To takie pierwsze prawo jaz-
dy. Dzieci uczą się przepisów ruchu dro-
gowego i nabierają dobrych nawyków na 
drodze – nie ma wątpliwości Anna Zieliń-
ska-Brudek.

akcja „bezpieczna droga do szkoły” po-
Trwa do końca września, ale policjanci 
będą się spoTykać z dziećMi i ich opieku-
naMi przez cały rok szkolny.

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

06 07

rozmowaaktualności



przeTarg? jeSzcze trochę poczeKamy!

Nadal nie wiadomo, kiedy zostanie rozstrzygnięty przetarg na obsługę komunikacyjną stolicy województwa i dzie-
więciu ościennych gmin. Zarząd Transportu Miejskiego poprosił oferentów – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji 
w Kielcach oraz spółkę Michalczewski z Radomia – o przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 60 dni. 

O co tak naprawdę chodzi? Zgodnie 
z zapisami ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych wykonawca jest związany 
ofertą do upływu terminu określonego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Za-
mówienia (podstawowym dokumencie 
w przetargu, określającym wszystkie waż-
ne elementy postępowania, w tym m.in. 
termin składania ofert, warunki udziału, 
opis przedmiotu zamówienia czy ważne 
postanowienia umowy, która zostanie za-
warta ze zwycięzcą). To czas, począwszy 
od dnia złożenia dokumentów, w którym 
zamawiający, czyli ZTM, ma możliwość 
zawarcia umowy z wybranym oferentem. 

oznacza To, że jeśli dojdzie do rozsTrzy-
gnięcia posTępowania wykonawca Ma 
obowiązek podpisać uMowę i jak naj-
szybciej przysTąpić do realizacji zaMó-
wienia. 

To swego rodzaju okres ważności oferty. 
Dotychczasowy minął 7 września. – Wciąż 
trwa badanie dokumentów spółki Michal-
czewski. To dlatego wystąpiliśmy do obu 
firm z prośbą o przedłużenie terminu 

związania ofertą. Więcej na tę chwilę nie 
mogę powiedzieć – zastrzega Zbigniew 
Michnicki, p.o. wicedyrektora ZTM.
Otwarcie ofert miało miejsce 9 czerwca. 
Od tego czasu trwa ich rozpatrywanie, 
przerywane kolejnymi wyrokami Krajowej 
Izby Odwoławczej. W ostatnim KIO odda-
liła skargę firmy Michalczewski przeciwko 
ZTM, które poddawało w wątpliwość, 
czy spółka jest w stanie w pięć miesięcy 
przystosować wskazany teren zajezdni do 
wymogów przetargowych. A to oznacza, 
że ZTM ma prawo domagać się informacji 
na temat organizacji w tym miejscu m.in. 
myjni autobusowej. Przedłużające się po-
stępowanie sprawiło, że dziś ZTM nie jest 
już także w stanie dać przewoźnikowi 
pięciu miesięcy (od daty podpisania umo-
wy) na przygotowanie do rozpoczęcia 
realizacji zamówienia (co miało nastąpić  
1 stycznia 2018 roku). 

dlaTego w sTyczniu i w luTyM pasaże-
rów będzie nadal woziło Mpk. obsługę 
koMunikacyjną zTM zleci Mpk z wolnej 
ręki.
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Bogdan Latosiński, honorowy prze-
wodniczący „Solidarności” w MPK: 
W moim przekonaniu zaproponowana 
przez firmę Michalczewski stawka za 
wozokilometr (6,07 – dop. red.) jest nie-
realna i ekonomicznie nieuzasadniona. 
Ten sam przewoźnik wozi pasażerów we 
Wrocławiu za 8,13 zł, a w Radomiu koń-
czy właśnie kontrakt także z wyższą staw-
ką niż zaproponował w Kielcach (6,89  
i to wyłącznie na autobusy krótkie). To jest 
typowe działanie na wywołanie chaosu. 
Tym bardziej, że jako mieszkańcy nie wie-
my nic o oferowanych przez firmę Michal-
czewski warunkach przewozu, bo wszyst-
kie dokumenty zostały utajnione. Przez 
ostatnich 10 lat przy niewielkiej stawce 
za wozokilometr udało się zainwestować 
w rozwój MPK 100 mln zł. To wymagało 
wyrzeczeń ze strony pracowników. Trud-
no więc się dziwić, że dziś mogą być za-
niepokojeni. To, co nie daje mi spokoju, 
to zachowanie redaktorów niektórych 
portali internetowych. Sposób w jaki opi-
sują kwestię przetargu i w ogóle obsługi 
komunikacyjnej miasta, to nic innego, jak 
rozgrywka polityczna przed zbliżającymi 
się wyborami samorządowymi. Interes 
mieszkańców w ogóle nie jest tu ważny. 

koMu służy zamieSzanie?
koMenTarz elżbieTy śreniawskiej, prezes Mpk kielce

W ostatnich tygodniach na portalach in-
ternetowych pojawia się wiele niepraw-
dziwych informacji, dotyczących prze-
targu na obsługę komunikacyjną miasta,  
a także Miejskiego Przedsiębiorstwa Ko-
munikacji. Mówi się, że jeśli nie wiadomo 
o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ale 
w tym przetargu okazuje się, że nie tylko, 
bo wygląda na to, że chodzi także o po-
litykę. Ze zdumieniem czytałam niektóre 
artykuły, wpisy w mediach społecznościo-
wych, jak również wypowiedzi „fachow-
ców” od komunikacji publicznej. Z tego 
chaosu informacyjnego wyłania się jeden 
wniosek – im będzie gorzej, tym będzie 
lepiej. Pytanie dla kogo lepiej, a dla kogo 
gorzej pozostaje otwarte. Pora ten chaos 
uporządkować.

 Po pierwsze – po ogłoszeniu warun-
ków przetargu rozpoczął się atak na naszą 
firmę i fałszywe sugestie, że postępowa-
nie przygotowano pod MPK. Tymczasem 
nie ma tam zapisów faworyzujących na-
szą firmę. W prasie lokalnej pojawiły się 
sformułowania, że miała być rewolucja, 
a jej nie ma. Na moje pytanie, na czym ta 
rewolucja miałaby polegać, nikt nie potra-
fił udzielić odpowiedzi.

 Po drugie – pojawiły się zarzuty, że 
nie podzielono kontraktu na kilka części. 
Tymczasem kontrakt na obsługę komuni-
kacji miejskiej w Kielcach jest już podzie-
lony. Są dwie umowy – jedna obejmuje 
linie z numeracją powyżej 100, a druga 
pozostałe. Obie zostały podpisane po 
rozstrzygnięciu przetargu nieograniczo-
nego, do którego przystąpić mógł każdy 
przewoźnik. MPK Kielce wygrało postę-
powania już dwukrotnie: w roku 2010 
konkurując z Mobilis sp. z o.o. i w roku 
2014, konkurując z Arriva sp. z o.o.

 Po trzecie – niektórym „fachowcom” 
nie spodobało się, że zapisy przetargu 
zawierały „wyśrubowane warunki”, któ-
re musiałyby spełnić inne firmy, by zostać 
dopuszczonym do rywalizacji.
Pytam, jak zapewnić jakość i poziom 
usług, ale przede wszystkim bezpieczeń-
stwo pasażerów, bez „wyśrubowanych” 
zapisów przetargowych. Tym samym oso-
bom nie podoba się, że ZTM domaga się 
informacji na temat przyszłej bazy. Tym-

czasem w całej Polsce nie zorganizowano 
tego typu przetargu, w którym zamawia-
jący nie domaga się od przewoźnika po-
siadania dobrze zorganizowanego zaple-
cza. O tym, jak rygorystycznie mogą być 
uregulowane kwestie organizacji i posia-
dania bazy można się przekonać czytając 
warunki innych postępowań, np. orga-
nizowanych przez ZTM Warszawa. Tym, 
którzy sugerują, że przetarg był „ustawio-
ny” wyjaśnię: MPK ma bazę z 25 kana-
łami naprawczymi, podnośnikami, stacją 
paliw i myjnią. Zatrudniamy 650 pracow-
ników. Tymczasem w warunkach przetar-
gu jest zapis o konieczności posiadania 
tylko 6 kanałów naprawczych, lub podno-
śników! Pozostałe warunki nie są wpisa-
ne w ogóle więc gdzie niby są ułatwienia  
dla MPK?

 Po czwarte – wszystkie modyfikacje 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamó-
wienia, uwzględnione przez ZTM, do-
konywane były na żądanie firm: Michal-
czewski lub Mobilis. Skąd więc zarzut, że 
procedura się przeciąga i w ten sposób 
utrudnia się postępowanie? Kto je utrud-
nia i w jakim celu? Na pewno nie MPK.
Nasi pracownicy już w czerwcu jasno za-
deklarowali, że nie zamierzają zmieniać 
pracodawcy i odchodzić do spółki Michal-
czewski. Nie zmienili zdania, a na rynku 
brakuje osób wykonujących ten zawód. 
Skąd więc radomska firma weźmie kie-
rowców? Z zagranicy?

 Po piąte – jeden z portali twierdzi, że 
autobusy, którymi ma wozić firma Michal-
czewski będą nowe. Skąd ta pewność? 
Czy mamy potwierdzenie, czy tylko dekla-
racje? Już w czerwcu słyszeliśmy, że firma 
z Radomia ma bazę, myjnię, stację paliw. 
Mamy wrzesień i zorganizowana baza na-
dal jest dobrze ukryta, nikt jej nie widział.
Po raz kolejny, w imieniu udziałowców 
oświadczam, że baza MPK nie jest na 
sprzedaż, mimo, że było i jest wielu za-
interesowanych jej nabyciem. Ta informa-
cja została im przekazana. Dziwne że ten 
przekaz zrozumieli wszyscy, oprócz spółki 
Michalczewski.

 Po szóste – wyjątkowo niesprawiedli-
we są zarzuty mówiące, że MPK nie płaci 
podatków w Kielcach. Podkreślam jeszcze 

raz – MPK płaci w Kielcach wszystkie po-
datki! To PIT, VAT, ZUS i inne daniny. To, 
że byliśmy przez pewien czas zwolnieni 
z podatku CIT, nie jest żadnym przywile-
jem, jak usiłuje się wmawiać mieszkań-
com miasta. Każda firma, w tym również 
nasza, jeśli prowadzi inwestycje (co jest 
źródłem rozwoju i tworzenia miejsc pra-
cy) jest z takiego podatku na okres pro-
wadzenia inwestycji zwolniona. Wysoki 
podatek, także CIT, płaci druga ze spółek 
czyli KASP. Istotną rzeczą jest zrozumie-
nie, że utrzymanie komunikacji miejskiej 
na odpowiednim poziomie kosztuje.
W nowym kontrakcie, średni wiek auto-
busów musi być niższy o rok, niż był do tej 
pory. Pojazdy muszą dysponować klima-
tyzacją, zmniejszona została powierzch-
nia do wykorzystania pod reklamy. W jaki 
sposób można więc zmniejszyć cenę za 
obsługę komunikacji? W podobnym prze-
targu rozstrzygniętym w Radomiu w 2016 
r., ale bez autobusów przegubowych, 
które znacznie zwiększają koszty i bez 
obowiązku zatrudnienia pracowników 
na umowy o pracę, ceny kształtowały się 
następująco: Konsorcjum DLA i Meteor  
– 6,12 zł za wozokilometr, MPK Radom – 
6,33 zł, Arriva BUS – 6,73 zł, Michalczew-
ski – 6,89 zł, PKS Zielona Góra – 7,12 zł, 
Mobilis –  7,45 zł, Europa Expres – 7,48 zł.
Dlaczego więc w Kielcach, spółka Michal-
czewski deklaruje cenę 6,07 zł za wozoki-
lometr, skoro w swoim rodzinnym mieście 
nie chciała jeździć za taką stawkę?
Oczywiście można prowadzić przewozy 
za niższą stawkę, ale jak wówczas będzie 
wyglądać poziom usług? Zdecydowanie 
spadnie. Zamieszenie i wiele prób wywie-
rania nacisku na organizatora wskazują, 
że w tym przetargu nie chodzi wcale o za-
pewnienie dobrej komunikacji w Kielcach 
i gminach ościennych, ale o wyelimino-
wanie MPK, zniszczenie kieleckiej firmy, 
co w konsekwencji ma doprowadzić do 
chaosu. Zdumiewają niektóre wypowie-
dzi przedsiębiorców, którzy – jak twierdzą 
– w ramach społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu „lobbują” na rzecz przewoź-
nika z Radomia, a wszystko to w ramach 
„troski o pasażera.” Zdumiewa mnie też 
totalna nagonka na MPK Kielce. Za co 
i dlaczego pytam pokornie? 
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konsTyTucja dla obywateli

25 sierpnia, w historycznej Sali BHP 
Stoczni Gdańskiej odbyła się debata 
konstytucyjna pod hasłem „Konsty-
tucja dla obywateli, nie dla elit”, or-

ganizowana przez NSZZ Solidarność.

Wychodząc naprzeciw temu hasłu, Pre-
zydent RP Andrzej Duda, w trakcie de-
baty stwierdził, że w referendum powin-
no znaleźć się pytanie dotyczące wieku 
emerytalnego. Z kolei Marszałek Sejmu 
Stanisław Karczewski wspomniał o po-
trzebie uwzględnienia pytania o program 
500 plus. Gwarancji wsparcia dla rodzin 
i gwarancji wieku emerytalnego w Kon-
stytucji chce również premier Beata Szy-
dło. Takie rozwiązanie, w założeniu ma 
zapobiegać likwidacji lub ograniczeniu 
programu „Rodzina 500 Plus” oraz ko-
lejnemu podwyższaniu wieku przecho-
dzenia na emeryturę. Propozycja ta jest 
częścią inicjatywy Prezydenta, dotyczącej 
referendum konstytucyjnego, które ma 
się odbyć w 2018 roku. 
Politycy opozycji skrytykowali ten pomysł, 
bardzo szybko pojawiła się ocena – „po-
pulistyczny”. Pojawiły się też głosy, że 
Konstytucja ma definiować jedynie ogólne 
zasady ustrojowe, a nie konkretne kwe-
stie gospodarcze. Zarzut jest o tyle dziw-
ny, że przecież obecna Konstytucja takie 
kwestie już definiuje. Znajdują się w niej 
zapisy o społecznej gospodarce rynkowej, 
prawie do bezpłatnej edukacji, prawie do 
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zrzeszania się w związkach zawodowych 
oraz o bezpiecznych i higienicznych wa-
runkach pracy i dniach wolnych. Dlacze-
go więc Konstytucja nie miałaby zawierać 
zapisów o programie „Rodzina 500 Plus” 
i wieku emerytalnym? Oczywiście osta-
teczna decyzja o kształcie nowej Kon-
stytucji, będzie należeć do obywateli, ale 
uważam, że jeśli dokument ten ma być 
czymś więcej, niż tylko luźnym zbiorem 
zasad, spisanym na papierze służącym 
głównie elitom, to musimy w końcu wy-
ciągnąć wnioski z błędów transformacji 
ustrojowej i III RP. Jeśli obywatele mają 
mieć poczucie, że te zasady wpisane do 
ustawy zasadniczej są również dla nich, 
to nie może się ona ograniczać jedynie 
do kwestii ustrojowych i umocowania 
poszczególnych ośrodków władzy. Musi 
zawierać zapisy dotyczące socjalnego 
minimum zabezpieczającego interesy 
obywateli. Niższy wiek emerytalny i pro-
gram „Rodzina 500 Plus” powinny być 
stałym elementem funkcjonowania na-
szego państwa. Ludzie muszą widzieć 
i doświadczać tego, że państwo w koń-
cu zapewnia im właściwy poziom socjal-
ny, a nie ma lepszej gwarancji niż zapisy 
w Konstytucji. Dlaczego jest to ważne? 
Ustawę można bardzo szybko zmienić 
ignorując przy tym głos społeczeństwa, 
czego doświadczyliśmy w trakcie rządów 
koalicji PO i PSL, gdy wyrzucono do ko-
sza podpisy obywateli pod inicjatywą 
referendalną dotyczącą podwyższenia 

wieku emerytalnego. Oczywiście nigdy 
nie ma pewności, że jakaś partia będzie 
tych zasad przestrzegać. Powiem wię-
cej, jako związkowiec zaobserwowałem 
w polskich realiach wiele przykładów 
świadczących o tym, że polskie państwo, 
przy aprobacie polityków przeciwnych 
związkom zawodowym, nie wywiązywa-
ło się, a wręcz sprzyjało ostentacyjnemu 
łamaniu wielu zapisów Konstytucji, szcze-
gólnie tych związanych z kwestiami spo-
łecznymi. Z pracy, z powodu działalności 
związkowej, zwalniani byli członkowie 
„Solidarności” (sam tego doświadczyłem) 
oraz innych związków zawodowych. Ro-
biono to wbrew konstytucyjnemu prawu 
do zrzeszania się. Liberalizacja kodeksu 
pracy w trakcie rządów PO-PSL niewiele 
wspólnego miała z zapisem o społecznej 
gospodarce rynkowej. Nowe zapisy mogą 
nie być respektowane, ale i tak trzeba 
robić wszystko, aby zabezpieczyć ekono-
miczne i socjalne gwarancje, a teraz jest 
ku temu dobra okazja. Oczywiście same 
zapisy konstytucyjne nie wystarczą, na-
leży wzmacniać instytucje państwa, na 
czele z Państwową Inspekcją Pracy, po to 
aby prawo nie było tylko pustym sloga-
nem. Rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął 
w tym zakresie wiele działań i wierzę w to, 
że ta polityka będzie kontynuowana.

Poseł Bogdan Latosiński

paMięTają o hiStorii

Kielczanie licznie uczestniczyli w wy-
darzeniach upamiętniających rocznicę 
podpisania porozumień sierpniowych. 

Chodzi o dyskusję zorganizowaną w In-
stytucie Pamięci Narodowej, odsłonięcie 
tablicy upamiętniającej pierwszą siedzibę 
Regionu Świętokrzyskiego NSZZ „Solidar-
ność” oraz mszę w intencji związkowców. 
Mieszkańców miasta nie zabrakło także 
przed pomnikiem kapłana „Solidarności” 

błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Pre-
zydent Kielc Wojciech Lubawski podkreślał, 
że w 1980 roku wydarzeniom w Polsce 
przyglądał się cały świat. – „Solidarność” 
potrafiła niezbrojnie, swoją konsekwencją 
rozbroić system komunistyczny. Za to po-
winniśmy być wdzięczni wszystkim, którzy 
się do tego przyczynili. Powinniśmy mieć 
głowę podniesioną wysoko, myśląc o tam-
tych czasach – mówił Wojciech Lubawski. 
Honorowy przewodniczący „Solidarności” 

w MPK Bogdan Latosiński przypominał, że 
koniec sierpnia to także rocznica podpi-
sania w Kielcach porozumienia, które po-
zwoliło na utworzenie spółki pracowniczej. 
– Dla nas to bardzo ważna data. Przez te 
10 lat pokazaliśmy, że potrafimy stworzyć 
dobrą firmę komunikacyjną i można nam 
zaufać – podkreślał Bogdan Latosiński. 
W uroczystościach wśród pocztów sztan-
darowych byli także związkowcy z MPK 
w strojach służbowych.

wydarzenie
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