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Najserdeczniejsze życzenia 
urodzinowe dla: 

 
Sekcja Herby Nowe: 
Jadwiga Cykowska 
Iwona Maciejewska 
Witold Pęcherczyk 
Roman Wujec 

 
Sekcja Gliwice: 
Małgorzata Blicharz  
Gabriela Dąbek 
Fryderyk Faltin 
Maria Faszczewska 
Adrian Flak 
Anna Gorol 
Danuta Grodzka 
Szymon Karkowski 
Paweł Kocan 
Beata Lewandowska 
Anita Ogórek 
Dariusz Orzechowski 
Jolanta Smolińska 
Remigiusz Tomczak 
Lucjan Wadoń 
Wiktoria Walaszek 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Nasze sprawy 

…………….Str. 2 

 Warto wiedzieć 

……….....Str. 2-4 

 

Marzeń, o które warto walczyć. Radości, którymi warto się dzielić, 
przyjaciół z którymi warto być i nadziei, bez której nie da się żyć. 

  
Sekcja Tarnowskie Góry: 
Tomasz Duda 
Joanna Dydyna 
Agnieszka Gancarz 
Dariusz Gendziwełna 
Aleksandra Grabowska 
Patryk Hanke 
Ireneusz Mostowy 
Klaudia Nyzik 
Stanisław Solowski 
Dariusz Waleski 
Mateusz Watoła 
Anna Wieczorek 

 
Sekcja Racibórz: 
Szymon Kopiec 
Joachim Lasak 
Dariusz Sarna 
 

Sekcja Rybnik: 
Łukasz Dębowski 
Aneta Kołodziejczak 
Mariusz Rutko 
Urszula Smolarz 
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Działalność związkowa ma wymiar wielopłaszczyznowy. Do naszych najważniejszych zadań należy dbałość                               

o bezpieczeństwo  i higienę pracy, ale również i sprawy socjalne oraz finansowe. Zwracacie się do nas w tych sprawach 

prosząc o wyjaśnienia czy interwencję wiedząc, że zawsze możecie na nas liczyć. Poniżej zamieszczamy część naszych 

ostatnich wystąpień.                                                                                                                                                                Pan Dyrektor 

ZLK Tarnowskie Góry 

W związku z interwencjami pracowników, Międzyzakładowa Komisja Rejonowa Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP przy Zakładzie Linii 

Kolejowych w Tarnowskich Górach, wnosi o przeprowadzenie całościowego remontu nastawni Ruda Bielszowice RBi oraz Ruda Bielszowice RBi1 

w ISE Gliwice. 

Stan techniczny, wyżej wymienionych posterunków ruchu oraz warunki sanitarne, od dłuższego czasu, kwalifikują je do przeprowadzenia 

kompleksowego remontu. W ich przypadku, próba odświeżenia wnętrza nic nie zmieni. Stosowne wnioski składaliśmy na posiedzeniach komisji 

BHP. Niestety bezskutecznie.  

Biorąc jednak pod uwagę: cieknące dachy (wymusza to podkładanie naczyń), wodę płynącą po ścianach i kablach elektrycznych (co jest powodem 

zwarć), wszechobecne zacieki i wilgoć, brudne i łuszczące się ściany, dziurawą wykładzinę podłogową, wypadające i nieszczelne okna, plątaninę 

kabli (niewłaściwie podłączony sprzęt) oraz problemy z ogrzewaniem uważamy, że nie można już dłużej zwlekać i należy podejść do zagadnienia 

priorytetowo. W razie potrzeby służymy dokumentacją fotograficzną. Biorąc powyższe pod uwagę, wnosimy jak na wstępie.  

                                                                                                                                                                           MKR ZZDR PKP w Tarnowskich Górach 

                                                                                                                                                                                                              Janusz Walosczyk 

 
Pan Dyrektor 

ZLK Tarnowskie Góry 

W związku z wnioskami pracowników, dotyczącymi wartości bonów na posiłki profilaktyczne, Międzyzakładowa Komisja Rejonowa Związku 

Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP przy Zakładzie Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach, wnosi o ich urealnienie. 

Niespotykany w ostatnich latach wzrost cen oraz rosnąca inflacja, powoduje, że przy obecnej wartości bonu, zakup i przygotowanie posiłków               

o wymaganej kaloryczności stał się niemożliwy. Chcemy przypomnieć, że średnioroczna inflacja w roku 2020 wyniosła 3,4 %, w roku 2021 5,1 %,           

a w roku bieżącym przekroczyła już 15 %. Naszym zdaniem, realna wartość bonu powinna oscylować w granicy 12 złotych. Biorąc powyższe pod 

uwagę, wnosimy jak na wstępie.                                                                                                                           MKR ZZDR PKP w Tarnowskich Górach 

                                                                                                                                                                                                                 Janusz Walosczyk 

 
Przygotowując, co miesiąc, materiały do biuletynu, mamy nadzieję, że w końcu będziemy mogli napisać coś pozytywnego. 

Jednak podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie naszego kraju dotyczące m. 

in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego itd. są 

zatrważające. Punktowe działania rządzących są działaniami przypominającymi gaszenie pożaru benzyną. Strach pomyśleć 

co nas czeka dalej. Musimy sobie z tym jednak jakoś radzić. 

Dodatek węglowy. Co musisz o nim wiedzieć.  

Dodatek węglowy – czym jest? Dodatek węglowy to nic innego jak bezzwrotne wsparcie finansowe w postaci 3000 zł dla 

gospodarstw domowych, aby wspomóc je podczas nadchodzącej zimy w zakupie opału. Według wstępnych założeń rządu wsparcie 

miało polegać na ustaleniu gwarantowanej ceny za tonę węgla. W sytuacji, kiedy okazało się to niewykonalne, zdecydowano się na 

jednorazowe dopłaty w postaci dodatku węglowego. 

Dodatek węglowy – kto może skorzystać? Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem 

ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub 

piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla 

kamiennego. Przez gospodarstwo domowe rozumie się osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo 

domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby      z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym 

związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). W przypadku gdy wniosek              

o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten 

przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. 

Dodatek węglowy przysługuje osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale także cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym w Polsce na podstawie 

zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej czy zezwolenia na pobyt czasowy 

udzielonego choćby ze względów humanitarnych. 

Dodatek węglowy – ile wynosi? Zgodnie z ustawą wysokość dodatku węglowego została ustalona na kwotę 3 tysięcy złotych. Dodatek 

węglowy będzie przyznawany bez kryterium dochodowego, co więcej wsparcie przysługuje również gospodarstwom, które zakupiły 

węgiel, jak i tym, które dopiero to zrobią. 

Wniosek o dodatek węglowy – jakie informacje zawiera? Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia, wniosek o wypłatę 

dodatku węglowego zawiera dane dotyczące wnioskodawcy, w tym dane konieczne do jednoznacznej identyfikacji. Oznacza to podanie  

 

 

https://www.gazetaprawna.pl/tagi/doplaty
https://serwisy.gazetaprawna.pl/samorzad
https://serwisy.gazetaprawna.pl/energetyka/artykuly/8515881,dodatek-weglowy-wzor-wniosku-o-dodatek-weglowy-jak-uzyskac-pieniadze.html
https://serwisy.gazetaprawna.pl/energetyka/artykuly/8515881,dodatek-weglowy-wzor-wniosku-o-dodatek-weglowy-jak-uzyskac-pieniadze.html
https://www.gazetaprawna.pl/tagi/dane
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danych osobowych postaci imienia i nazwiska, adresu numeru PESEL oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość. We wniosku 

trzeba będzie też wskazać numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku. Dodatkowo we wniosku trzeba 

będzie zawrzeć informację o źródle ogrzewania. Co ważne, informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa 

się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

Dodatek węglowy – od kiedy można składać wnioski? De facto ustawa o dodatku węglowym wchodzi w życie dzień po publikacji      

w Dzienniku Ustaw, czyli 13 sierpnia 2022 roku. W dniu 10 sierpnia na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano wzór 

wniosku o wypłatę dodatku węglowego, dając związkom samorządowym 5 dni na ewentualne opinie co do tego wzoru. Zgodnie              

z wcześniejszymi zapewnieniami system jednorazowych wypłat 3 tys. zł na gospodarstwo domowe korzystające z węgla miał ruszyć      

w sierpniu, natomiast pierwsze pieniądze trafią na konta wnioskujących we wrześniu. Oznacza to, że wnioski będzie można składać       

w najbliższych dniach. 

Do kiedy można składać wnioski o dodatek węglowy? Niezwykle ważny jest fakt, że wniosek o złożenie dodatku węglowego jest 

ograniczony czasowo. Zgodnie z uchwalonymi przepisami, aby otrzymać pieniądze, trzeba złożyć wniosek nie później niż 30 listopada 

2022 roku. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania. 

Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy? Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na 

miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę 

dodatku węglowego, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji 

emisyjności budynków. Organ samorządowy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku węglowego na wskazany przez 

niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego. 

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, wójt, burmistrz 

albo prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości osobistego odebrania od tego organu 

informacji o przyznaniu dodatku węglowego. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego 

dodatku. 

Dodatek węglowy – kiedy otrzymamy pieniądze? Jak zapewnia rząd, dodatek węglowy będzie wypłacany bezzwłocznie, choć ustawa 

daje na to określony czas. Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. 

Dodatek węglowy – warunki otrzymania wsparcia. Dodatek będzie zwolniony od podatku i od możliwości zajęcia np. przez 

komornika. W zasadzie jedynym warunkiem otrzymania dodatku, jeśli złożyliśmy go w odpowiednim czasie, jest dokonanie wpisu lub 

zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Co, jeśli takiego zgłoszenia nie dokonaliśmy? Termin na składanie deklaracji do CEEB minął 30 czerwca. Każdy, kto tego nie zrobił, 

musi się liczyć z ewentualną karą nawet do 5 tysięcy złotych oraz niewypłaceniem dodatku węglowego. Jeżeli do tej pory gmina nie 

zweryfikowała braku takiego zgłoszenia, należy złożyć tzw. czynny żal, czyli złożyć deklarację i poinformować Urząd o sytuacji. Być 

może uda się uniknąć kary, a jednocześnie skorzystać jeszcze z dodatku węglowego. 

Dodatek węglowy – w jaki sposób otrzymamy pieniądze? Warto pamiętać, że dodatek węglowy nie jest żadnym bonem, ani talonem 

na węgiel. Nie trzeba go realizować w żadnym punkcie handlowym czy składzie węgla. Do ręki wnioskodawcy pieniądze trafiają 

bezpośrednio w postaci transferu gotówkowego. Oznacza to, że środki można wydać na dowolny cel, zarówno zakup węgla, 

powetowanie sobie strat za zakupiony już węgiel lub inne wydatki. Pieniądze otrzymamy bezpośrednio z gminy na wskazane przez nas 

konto bankowe w złożonym wniosku o dodatek węglowy. 

Dodatek węglowy a inne źródła ciepła. Dodatek węglowy w postaci 3 tysięcy złotych dla gospodarstw domowych korzystających         

z węgla został bardzo mocno skrytykowany przez wszystkich, którzy opalają domy innymi źródłami ciepła niż węgiel, lub innym paliwem 

stałym nie zawierającym co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Dlatego rząd zapowiedział wsparcie dla odbiorców wszystkich źródeł 

ciepła. Z dniem 5 sierpnia rząd przyjął założenia do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku 

z sytuacją na rynku paliw, o czym poinformowano na stronie rządowej gov.pl. 

Proponowane wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku dla posiadaczy niektórych indywidualnych źródeł ciepła ma 

wspomóc te gospodarstwa domowe, dla których główne źródło ciepła zasilane jest: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub 

innym rodzajem biomasy, w szczególności brykietem drzewnym, słomą lub ziarnami zbóż albo skroplonym gazem LPG, albo olejem 

opałowym. Wysokość wsparcia dla beneficjentów: 

Dodatek, bez progów dochodowych, dla właścicieli niektórych indywidualnych źródeł ciepła przyznawany będzie jednorazowo na 

wybrane źródło ciepła i wynosić będzie odpowiednio: 

- 3 tys. zł (liczba gospodarstw domowych: 390 tys.) – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe na pellet drzewny 

albo inny rodzaj biomasy, w szczególności (brykiet drzewny, słoma, ziarna zbóż); 

- 1 tys. zł (liczba gospodarstw domowych: 530 tys.) – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, 

ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy zasilane drewnem kawałkowym; 

- 500 zł (liczba gospodar. domowych: 150 tys.) – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG; 

- 2 tys. zł (liczba gospodarstw domowych: 122 tys.) – gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł olejowy. 

 

https://www.gazetaprawna.pl/tagi/pieniadze
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Warunki i terminy Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła 

ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dodatek w projektowanej ustawie nie przysługuje gospodarstwom 

domowym, które złożyły wniosek lub którym przyznano dodatek węglowy. Termin na składanie do gminy właściwej ze względu na 

miejsce zamieszkania wniosków o wypłatę upływa 30 listopada 2022 roku. 

 

Nowe przepisy drogowe – co się zmieniło? Kierowco przeczytaj uważnie!!!! 

Nowy taryfikator mandatów, obowiązujący od 2022 roku, wiąże się z wyszczególnieniem 12 wykroczeń, za które na kierowcę może być 

nałożonych 15 punktów karnych. Przypomnijmy, że do zatrzymania prawa jazdy wystarczy przekroczenie 24 punktów lub 20                    

w przypadku kierowców, którzy mają uprawnienia do prowadzenia pojazdów nie dłużej niż rok. 

15 punktów karnych może być nałożonych za: Nieustąpienie pierwszeństwa na pasach; Niezatrzymanie się do kontroli i ucieczkę; 

Spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym; Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środka o podobnym  

działaniu; Kierowanie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego ; Ominięcie pojazdu, który zatrzymał się w celu 

ustąpienia pierwszeństwa pieszym; Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim ; Przekroczenie prędkości 

powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym lub poza nim; Wyprzedzanie na przejeździe rowerowym lub bezpośrednio przed nim ; 

Niezatrzymanie pojazdu, kiedy przez jezdnię przechodzi osoba z niepełnosprawnościami, która używa specjalnego znaku. 

Natomiast 10 punktów karnych może być przyznanych m.in. za: Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze 

ekspresowej; Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h; Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli z drugiej 

strony nie ma miejsca do poruszania się autem; Przewóz osób pojazdem nieprzystosowanym lub nieprzeznaczonym do tego celu.  

Kolejną ważną zmianą związaną z punktami karnymi jest uniemożliwienie zmniejszenia liczby tych punktów poprzez odbycie 

szkolenia w WORD, co jeszcze w zeszłym roku pozwalało na odjęcie 6 punktów. Następną modyfikacją jest wprowadzenie 

zasady anulowania punktów dopiero po 2 latach od ich nałożenia, a nie, jak dotąd, po roku. Kolejna ważna kwestia – do ich 

usunięcia dojdzie wówczas, gdy zapłaciłeś mandat. W przeciwnym wypadku będą one w dalszym ciągu obciążać Twoje konto. 

Nowe mandaty w 2022 roku za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Nowelizacja przepisów spowodowała również, że zmieniła 

się wysokość maksymalnej grzywny, która może być nałożona w postępowaniu mandatowym. Zwiększono ją z 5 do 30 tys. zł.  

Tak wysoki mandat grozi m.in. tym, którzy prowadzą pojazd bez uprawnień. Z takim samym ryzykiem wiąże się kierowanie samochodu, 

którego nie dopuszczono do ruchu czy też niezastosowanie się do zakazu wyprzedzania. 

Zdecydowanie podwyższono również mandaty za przekroczenie dopuszczalnej prędkości obowiązujące od 2022 roku.  

Przekroczenie prędkości o maksymalnie 10 km/h – 50 zł;  

od 11 do 15 km/h – 100 zł i 3 punkty karne (wszystkie wymienione punkty karne zaczną obowiązywać 17 września 2022);  

od 16 do 20 km/h – 200 zł i 3 punkty karne;  

od 21 do 25 km/h – 300 zł i 6 punktów karnych;  

od 26 do 30 km/h – 400 zł i 6 punktów karnych; 

od 31 do 40 km/h – 800 zł i 10 punktów karnych;  

od 41 do 50 km/h – 1000 zł i 13 punktów karnych;  

od 51 do 60 km/h – 1500 zł i 15 punktów karnych;  

od 61 do 70 km/h – 2000 zł i 15 punktów karnych; 

od 71 km/h i więcej – 2500 zł i 15 punktów karnych. 

Pamiętaj, że ponowne przyłapanie na tym samym wykroczeniu powoduje, że mandat się podwaja. Za korzystanie w czasie jazdy             

z telefonu, który wymaga trzymania słuchawki przy uchu, obowiązuje mandat 500 zł. Tutaj warto wspomnieć, że intencją tego mandatu 

jest wyeliminowanie wszystkich takich sytuacji, w których używanie aparatu telefonicznego będzie kierującego rozpraszać lub odrywać 

od obserwacji drogi. Wpisywanie przy użyciu klawiatury różnych treści lub wyszukiwaniu takich treści w pamięci aparatu jest 

niedozwolonym używaniem telefonu, takim samym jak trzymanie słuchawki w ręku. 

 Oto inne przypadki złamania przepisów, w których wprowadzono wyższą karę: Korzystanie z drogi pojazdu uprzywilejowanego 

przez prowadzących inne auta – 2500 zł. Naruszenie zakazu wjazdu za przejazd kolejowy – 2000 zł. Nieustąpienie pierwszeństwa 

pieszemu – 1500 zł. Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych – 1500 zł. Naruszenie zakazu wyprzedzania innego pojazdu – 

1000 zł. Objechanie opuszczonych zapór – 2000 zł. Jazda autostradą lub drogą szybkiego ruchu w kierunku przeciwnym – 2000 zł. 

Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych – 800 zł. 

Najnowsze zmiany w przepisach ruchu drogowego dotyczące wysokości mandatów i grzywien obowiązują od początku 2022 

roku. Natomiast zmieniony taryfikator punktów karnych będzie aktualny od 17 września 2022 roku.  

 
 

                                  

Pracowniczych 
Grażyna Blicharz 
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