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Niniejszym działając w imieniu związków zawodowych:  

- Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Transportu Kolejowego w 
Katowicach,  

- Międzyzakładowego Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Regionu Śląsko-
Dąbrowskiego w Katowicach,  

 

działających przy Kolejach Śląskich Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach 40 – 040 przy ul. Wita 
Stwosza 7 zawiadamiamy o tym, iż istnieją przesłanki uzasadniające wszczęcie i prowadzenie 



postępowania przygotowawczego w kierunku popełnienia czynów zabronionych, tj.: 

  

- czynu zabronionego z art. 35 ust. 1 pkt 2) ustawy o związkach zawodowych (ustawa z dnia 23 
maja 1991r., Dz.U.2001 nr 79 Poz.854 z późn. zm. dalej także jako u.o.z.z.) polegającego na 
utrudnianiu przez władze – zarząd  pracowniczej kasy zapomogowo pożyczkowej w Kolejach 
Śląskich Sp. z o.o. (tj. przez osoby działające w imieniu kasy w związku z zajmowanym 
stanowiskiem lub pełnioną funkcją) działalności związkowej Międzyzakładowej Organizacji 
Związkowej NSZZ „Solidarność”  Transportu Kolejowego w Katowicach oraz Międzyzakładowego 
Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych Regionu Śląsko-Dąbrowskiego w Katowicach, i 
niewywiązywaniu się z obowiązków zarządu kasy określonych w ww. ustawie. 

 

Jednocześnie sygnalizujemy także podejrzenie potencjalnej możliwości popełnienia przestępstwa 
na szkodę członków pracowniczej kasy zapomogowo pożyczkowej w Kolejach Śląskich Sp. z o.o. 
poprzez nieuprawnione i niezgodne z przepisami ustawy o związkach zawodowych  (ustawa z 
dnia 23 maja 1991r. Dz.U.01.79.854 z późn. zm., dalej także jako uozz) oraz odpowiednimi 
postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w  sprawie  
pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-
kredytowych w zakładach pracy (Dz.U.1992.100.502 z późn. zm., dalej także jako rpkzp), - 
gospodarowanie i rozporządzanie zgromadzonymi w kasie środkami pieniężnymi jej członków. 

 
 
 

Uzasadnienie 

 

Nasze organizacje związkowe na podstawie art. 39 ustawy o związkach zawodowych  
(ustawa z dnia 23 maja 1991r. Dz.U.01.79.854 z późn. zm., dalej także jako uozz) oraz § 5 i  
odpowiednich postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w  sprawie  
pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-
kredytowych w zakładach pracy (Dz.U.1992.100.502 z późn. zm., dalej także jako rpkzp), sprawują 
nadzór społeczny nad pracowniczymi kasami zapomogowo-pożyczkowymi w zakładzie pracy. 

 
 Nadzór ten dotyczy kas działających w Kolejach Śląskich Sp. z o.o,. jako, że nasze 

organizacje związkowe swoim zakresem działania obejmują właśnie ten zakład pracy. 
Przewidziana ww. przepisami społeczna kontrola związków zawodowych oznacza m.in. troskę o 
rozwój kasy jako formy samopomocy pracowniczej, obowiązek udzielania wszelkiej, koniecznej 
pomocy, ale także, a może przede wszystkim obowiązek nadzorowania działalności finansowej 
PKZP. Ponadto zgodnie z § 22 pkt 14) rpkzp do kompetencji i obowiązków Zarządu Pracowniczej 
Kasy Zapomogowo –Pożyczkowej (dalej także jako PKZP) należy współdziałanie ze związkami 
zawodowymi oraz przedstawianie im raz w roku sprawozdania z działalności PKZP. 
 

W związku z powyższym wykonując uprawnienia przewidziane w uozz oraz rpkzp, nasze organizacje 
związkowe zwróciły się pisemnie do Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej w 
spółce Koleje Śląskie Sp. z o.o.:  
 
- o przedłożenie  organizacjom związkowym dokumentów konstytuujących działanie PKZP w KŚ Sp. 
z o.o. w tym Statut PKZP,  oraz  



- o  przedłożenie  organizacjom związkowym sprawozdania z działalności PKZP za rok 2013 oraz 
2014. 
 

Wezwanie naszych organizacji pozostało bez pozytywnej reakcji. Pomimo zgłaszanych kolejnych 
monitów działający w imieniu kasy Prezes Zarządu Pan Radosław Bajkowski nie przedłożył 
wymaganych dokumentów i informacji.  
 
W związku z brakiem reakcji ze strony osób działających w imieniu kasy, nasze organizacje 
związkowe działając na podstawie przepisów uozz i rpkzp złożyły do zarządu kasy dalszy formalny 
wniosek (zgodnie z § 18 ust.1. pkt 3) rpkzp):  
- o zwołanie Nadzwyczajnego walnego zebrania członków Kasy celem wyjaśnienia zaistniałej 
sytuacji.  
 
Do dnia dzisiejszego, pomimo ciążącego na przedstawicielach kasy obowiązku, wniosek ten 
pozostał bez reakcji a  zebranie takie nie zostało zwołane. 
Dowód: 
1.korespondencja z zarządem kasy 
2.wyjaśnienia przedstawicieli organizacji związkowych 
 

 

Uchylanie się od powyższych obowiązków stanowi naruszenie przepisów ustawy o związkach 
zawodowych oraz rozporządzenia w  sprawie  pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz 
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy. 
 
Jak widać,  Pracownicza Kasa Zapomogowo –Pożyczkowa w spółce Koleje Śląskie Sp. z o.o. oraz 
osoby działające w jej imieniu konsekwentnie ignorują prawo kontroli związków zawodowych 
nad działalnością kasy. Oczywistą konsekwencją jest utrudnianie działalności naszych organizacji 
związkowych. Taka sytuacja jest nie do zaakceptowania zarówno na gruncie przepisów prawa jak i 
zasad współżycia społecznego.  
W konsekwencji nieudostępnienie ww. dokumentów oraz brak realizacji obowiązków z ustawy 
potraktować należy jako działanie celowe, uniemożliwiające wykonywanie przez związki 
zawodowe przewidzianego ustawą nadzoru nad działalnością kasy, tym samym stanowiąc 
utrudnianie działalności związkowej. 
 
 

W tym kontekście ponownie należy wskazać, iż ustawodawca takie postępowanie obwarował 
sankcją karną przewidując w rozdziale V, art. 35 u.o.z.z. karę za utrudnianie wykonywania 
działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy. Zgodnie z brzmieniem ww. art. 
35: 
Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją: 

1) przeszkadza w utworzeniu zgodnie z prawem organizacji związkowej, 
2) utrudnia wykonywanie działalności związkowej prowadzonej zgodnie z przepisami 

ustawy, 
3) dyskryminuje pracownika z powodu przynależności do związku zawodowego, pozostawania 

poza związkiem zawodowym lub wykonywania funkcji związkowej, 
4) nie dopełnia obowiązków określonych w art. 261, 331 i 341.  
 
- podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 
 



 

 

Niezależnie od kwestii utrudniania działalności związkowej, obecny stan w opisanym zakresie 
prowadzić może do przekonania, iż PKZP być może nie chce ujawniać informacji dotyczących jej 
funkcjonowania i gospodarki finansowej, w obawie wykazania ewentualnych nieprawidłowości, 
w tym związanych z gospodarowaniem zgromadzonymi pieniędzmi pracowników. 
 
Przedłużający się brak współdziałania i udzielenia informacji może tylko utwierdzić w takim 
przekonaniu, co stanowi potencjalne działanie na szkodę Kasy i jej członków. 
Co ważne, nadzór społeczny na działaniem kasy sprawują jedynie związki zawodowe, 
uprawnienia takiego pozbawiony jest np. pracodawca, u którego działa kasa. W sytuacji gdy do 
naszych organizacji związkowych docierają niepokojące sygnały oraz przy braku współdziałania ze 
strony kasy, jedyna droga jaka pozostaje naszym organizacjom, to oprócz wykorzystywania 
instrumentów wymienionych powyżej, zwrócenie się do organów takich jak prokuratura, która 
posiada odpowiednie środki celem przede wszystkim wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.  
 
Pragniemy uniknąć sytuacji, w której nie podejmując żadnych kroków, okaże się, iż 
poszkodowanymi są przede wszystkim członkowie kasy – pracownicy Kolei Śląskich sp. z o.o., na 
skutek nieprawidłowości w gospodarowaniu ich pieniędzmi zgromadzonymi w kasie, co do których 
losów na dzień dzisiejszy brak jest jakichkolwiek informacji. 
 

 
W związku z powyższym nie mogąc wykonywać swojej statutowej działalności oraz 

skutecznie chronić praw pracowniczych, w szczególności członków kasy, wyrażając zaniepokojenie 
opisanymi okolicznościami - zwracamy się do Prokuratury w Katowicach o skontrolowanie 
zaistniałej sytuacji oraz podjęcie możliwych, a przewidzianych kompetencjami Prokuratury 
czynności. 
 
 

Nasze organizacje związkowe gotowe są do udzielenia dalszych wyjaśnień poprzez osoby 
reprezentujące związek i posiadające informacje w niniejszej sprawie: przewodniczący Mariusz 
Samek, przewodniczący Mariusz Szczurek. 

Jednocześnie jako zawiadamiający zwracamy się z prośbą o informowanie nas o podjętych 
czynnościach. 
 

 

Do wiadomości: 
- Koleje Śląskie Sp. z o.o. 
- Zarząd kasy 
 
Zał.   
1.Korespondencja z zarządem Kasy 
Kopia a/a 
 
 


