
 
   

   

           

     
WYDANIE SPECJALNE – CZERWIEC 2021 

 
Informacja dla członków NSZZ Solidarność 

w sprawie sposobu wykorzystania zaległego urlopu 

 

W ocenie naszego działy prawnego, zapisy Polecenia służbowego Nr 3 z dnia 8 lutego 2021 r.                                  

w sprawie zasad planowania i wykorzystywania urlopów wypoczynkowych o treści: 

"Dopuszczalne są przesunięcia terminu wykorzystania urlopu w ramach jednego miesiąca 

kalendarzowego, przy utrzymywaniu zasady, że sumaryczna ilość wykorzystanych dniu urlopu               

w miesiącu powinna być zgodna z planem urlopów pracownika" SĄ NIEZGODNE                                    

Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA. 

Zgodnie § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie 

szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia       

za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, "w okolicznościach uzasadniających 

przesunięcie urlopu              na inny termin niż określony w planie urlopów lub ustalony                       

po porozumieniu z pracownikiem, pracodawca udziela pracownikowi niewykorzystanego urlopu                   

w terminie z nim uzgodnionym." 

Przy wyznaczaniu nowego terminu urlopu obowiązuje zasada, zgodnie z którą urlop powinien być 

udzielony w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo, z możliwym jednak 

przesunięciem terminu wykorzystania przesuniętego urlopu do końca września roku następnego. 

Jeśli przełożony twierdzi inaczej, lub postępuje inaczej, lub wymaga innego zachowania – prosimy 

związkowców NSZZ Solidarność o kontakt z naszym biurem drogą telefoniczną 2955 i 2954 lub 

mailową solidarnosc@pulawy.com 

Podejmiemy stosowne kroki prawne – oczywiście gwarantujemy pełną anonimowość.  

Wiceprzewodniczący NSZZ Solidarność                                            Przewodniczący NSZZ Solidarność 

          Sławomir Kamiński                                                                                           Piotr Śliwa  
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Patent na życie, życie na patencie 
 

Na oficjalnej stornie internetowej Biura Rzecznika Patentowego są takie oto informacje: 
 
Zgłoszenie P.429458          z dn.01.04.2019 r. 
Twórca: (…) Dariusz Tadasiewicz, (…) Andrzej Skwarek, (…)  
 
Zgłoszenie P.429459          z dn.01.04.2019 r. 
Twórca: (…) Dariusz Tadasiewicz, (…) Andrzej Skwarek, (…) 
 
Zgłoszenie P.429460          z dn.01.04.2019 r. 
Twórca: (…) Dariusz Tadasiewicz, (…) Andrzej Skwarek, (…) 
 
Zgłoszenie P.429461          z dn.01.04.2019 r. 
Twórca: (…) Dariusz Tadasiewicz, (…) Andrzej Skwarek, (…) 
 
Zgłoszenie P.429462          z dn.01.04.2019 r. 
Twórca: (…) Dariusz Tadasiewicz, (…) Andrzej Skwarek, (…) 
 
Oczywiście gratulujemy pomysłowości i patentowości. 
Mamy jednak kilka pytań: 

1. Jaki był realny wkład pracy w/w osób w opracowanie powyższych patentów? 
2. Czy badania i projekty powyższe były finansowane z budżetu GA ZAP S.A.? 
3. Czy uzyskanie powyższych patentów wiąże się teraz, lub w przyszłości                        

z jakimikolwiek benefitami – jeśli tak to jakimi? 
4. Czy powyższe działanie jest moralne i zgodne z kodeksem etyki GA ZAP S.A.? 
5. Ile takich patentów z udziałem Członków Zarządu GA ZAP SA zostało 

zgłoszonych w ciągu ostatnich 10 lat? 
6. Ile takich patentów zostało zgłoszonych przez Dyrektorów GA ZAP S.A. w ciągu 

ostatnich 10 lat? 
7. Czy wśród zgłoszonych patentów są takie, które dotyczą prowadzonych aktualnie 

projektów w Pionie Technologii i Rozwoju? 
8. Czy doszło do konfliktu interesów osób zarządzających Obszarem Technologii               

i Rozwoju? 
To bardzo ciekawe pytania, na które oczekujemy pilnej odpowiedzi, moralizatorzy                   
i ludzie „dobrej roboty” z ZZPRC z całą pewnością również czekają na tę informację, 
aby napisać kolejny list do parlamentarzystów. 
Powyższe pytania zostały skierowane do Zarządu i Rady Nadzorczej naszej spółki. 
 
Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność  


