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PRZEWODNICZĄCY ZZDR 
PKP WYRÓŻNIONY PRZEZ 
PREZYDENTA RP

„Można odejść na zawsze, by być stale blisko”
Ks. J. Twardowski

Wyrazy współczucia
Dla kol. Marii Siembidy

Skarbnika MKR ZZDR PKP w Opolu
Z powodu śmierci Taty

Składa Prezydium i Zarząd MKR ZZDR PKP w Opolu









Panu 

Robertowi Żulewskiemu
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci  

MAMY 
składają

Zarząd i Pracownicy 
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci

Ś.P.
Juliana Skrochockiego

Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Gdyni

Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy

głębokiego współczucia i żalu.

Rada Nadzorcza 
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Ze smutkiem żegnamy Kolegę

Ś.P.

JULIANA SKROCHOCKIEGO
Dyrektora Zakładu Linii Kolejowych

w Gdyni

Rodzinie i Najbliższym 
składamy wyrazy 

głębokiego współczucia i żalu.

Zarząd i Pracownicy 
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Ze smutkiem żegnamy Kolegę 
Śp.

Damiana Suska
Zastępcę Dyrektora Biura Dróg Kolejowych 

Rodzinie i Najbliższym
składamy wyrazy

głębokiego współczucia i żalu.

Zarząd i Pracownicy 
PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.
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Plany urlopowe
 Artykuł na temat tworzenia pla-
nów urlopowych w zasadzie powinien 
powstać pod koniec roku, kiedy jest on 
aktualny i na czasie, ale myślę, że część  
z nas ma jeszcze świeżo w pamięci pro-
blemy z którymi trzeba się było zmierzyć, 
kiedy pracodawca tworzył taki plan na ten 
rok. Przepisy w tym przypadku wydają się 
proste, ale zawsze znajdzie się ktoś kto ma 
talent do komplikowania rzeczy prostych. 
Znamy przypadki, kiedy tworzono go bez 
uzgodnienia z pracownikami czy też na-
kazując pracownikom planowanie urlopu 
na tzw. „godziny nieefektywne”, patent 
wymyślony przez pracodawcę, znoszący 
zasadę, że urlop wypoczynkowy należy 
do pracownika. Dzięki temu zabiegowi, to 
pracodawca wskazywał, kiedy pracownik 
może zaplanować urlop. Dlatego, aby taka 
sytuacja nie powtórzyła się za kilka mie-
sięcy, kiedy będziemy planować urlop na 
2024 rok, powstał ten artykuł. 
 Jak stworzyć dobry plan urlopo-
wy i czy faktycznie jest on niezbędny?
 Zwykle do końca grudnia praco-
dawcy rozplanowują przyszłoroczne urlopy 
i układają pracę na najbliższy okres rozlicze-
niowy. W tym celu przygotowują plan urlo-
powy. 
 Plan urlopowy w Kodeksie pracy.
 Każdy pracownik zatrudniony na 
podstawie umowy o pracę ma prawo do 
corocznego, nieprzerwanego, płatnego 
urlopu wypoczynkowego. Wiele przedsię-
biorstw wykorzystuje tzw. plan urlopowy, 
który porządkuje organizację działalności. 
Obligatoryjność tworzenia takiego schema-
tu wynika z Kodeksu pracy (art. 163 par. 1). 
Przed rozpisaniem planu urlopowego war-
to poznać najważniejsze informacje o zasa-
dach jego tworzenia i typach urlopów.
 Dla kogo tworzenie planu urlo-
powego jest nieobowiązkowe?
 Plan urlopowy nie zawsze jest 
konieczny. Nie trzeba go tworzyć, jeśli  
w przedsiębiorstwie nie istnieje zakłado-
wa organizacja związkowa. Podobnie jest  
w przypadku, kiedy taka organizacja działa  
i zgodzi się na to, by pracodawca planu 
urlopowego nie sporządzał.
 Plan urlopowy - rodzaje urlopów
 Plan urlopowy powinien zawierać 
informacje o:
 ˙ urlopie bieżącym, do którego pracow-

nik nabył już prawo,
 ˙ urlopie przyszłym, do którego pracow-

nik nabędzie prawo w trakcie zaplano-
wanego okresu,

 ˙ urlopie kolejnym, a więc następnym 
urlopie, do którego prawo pracownik 
nabywa 1 stycznia każdego roku,

 ˙ urlopie uzupełniającym, do którego 
pracownik nabędzie prawo w ciągu 
roku, a wynikającym z ogólnego stażu 
pracy    i wykształcenia,

 ˙ urlopie dodatkowym, a więc przysłu-
gującym niektórym pracownikom na 
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podstawie przepisów szczególnych.

 Plan urlopowy - urlopy nie-
uwzględniane.
 Kodeks pracy stanowi, że plan 
urlopowy nie powinien zawierać tylko tej 
części urlopu, która jest przeznaczona dla 
tzw. trybu na żądanie. Jeżeli pracownik 
nie wykorzysta tej części w konkretnym 
roku kalendarzowym, przenosi się ją na 
kolejny rok już jako zwyczajny zaległy urlop  
i uwzględnia w adekwatnym planie urlopo-
wym.
 Do kiedy sporządzić plan urlopo-
wy?
 Przedsiębiorca ma prawo do 
stworzenia więcej niż jednego planu urlo-
powego dotyczącego określonego roku.  
Z tego wynika, że w firmie może obowią-
zywać plan urlopowy roczny, półroczny 
lub kwartalny. W naszej spółce obowiązuje 
roczny. Inną możliwością jest ustanawianie 
oddzielnych planów urlopowych dla każde-
go z działów przedsiębiorstwa.
 Plan urlopowy powinien zostać 
sporządzony przed początkiem okresu, 
który będzie obejmował. Zatem jeśli mowa 
o rocznym planie urlopowym, terminem 
granicznym jest 31 grudnia poprzedniego 
roku. W przypadku gdy plan urlopowy nie 
został stworzony na czas (czyli gdy rozpo-
czął się już okres, którego miałby dotyczyć), 
pracodawca nie może w tym okresie odmó-
wić podwładnemu skorzystania z urlopu.
Jak sporządzić plan urlopowy?
Podczas sporządzania planu urlopowego 
nie wolno zapominać o wymienionych 
przez Kodeks pracy właściwościach urlo-
pu wypoczynkowego. Jak już wspomniano 
wcześniej, taki urlop musi być nieprzerwa-
ny. Można podzielić go na części wówczas, 
gdy zostaną spełnione dwa warunki:
 ˙ pracownik złożył odpowiedni wniosek,
 ˙ przynajmniej jedna część urlopowa 

powinna trwać minimum 14 dni ka-
lendarzowych.

 Kolejną kwestią jest to, że urlop 
wypoczynkowy jest coroczny. Jeśli z róż-
nych powodów pracownik nie otrzyma 
urlopu za rok, w którym on przysługuje, 
wtedy pracodawca musi mu go udzielić do 
końca września następnego roku (obecny 
stan prawny).
 Osobnym przypadkiem, który 
trzeba uwzględnić w planie urlopowym, są 
osoby podejmujące pracę po raz pierwszy. 
Takie osoby w roku kalendarzowym, w któ-
rym podejmują pracę, uzyskują prawo do 
urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, 
w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysłu-
gującego im po przepracowaniu roku. Plan 
urlopowy powinien brać pod uwagę także 
tych pracowników, które w danym roku po-
wracają do pracy - na przykład po urlopie 
macierzyńskim czy bezpłatnym.
 Plan urlopowy co do zasady 
plan tworzy pracodawca - ale powinien 
uwzględnić także takie czynniki, jak wnioski 

pracowników czy konieczność zapewnienia 
niezaburzonego toku pracy. Z tego powodu 
warto zachęcić pracowników do złożenia 
wniosków o urlopy we wcześniejszym ter-
minie oraz ustalić datę, po minięciu której 
przełożony decyzję    o kształcie planu urlo-
powego podejmie na własną rękę, jeżeli 
pracownik nie będzie chciał tego zrobić 
sam.
 Sporządzony plan urlopowy po-
winien zostać podany do wiadomości za-
trudnionych drogą przyjętą w danej firmie. 
Dopuszczalne są różne metody - np. ob-
wieszczenie, e-mail, osobista informacja od 
przełożonego lub kadrowego, tablica ogło-
szeń itp. Trzeba pamiętać, że po dokonaniu 
tego plan urlopowy jest wiążący - przyszłe 
zmiany można przeprowadzać jedynie  
w szczególnych wypadkach.
 Nawet jeśli plan urlopowy został 
sporządzony, to i tak pracownik powinien 
uzyskać od przełożonego zgodę na skorzy-
stanie z urlopu wypoczynkowego w da-
nym terminie - takie działanie umożliwia 
skuteczne monitorowanie realizacji planu. 
Wokół kwestii konieczności składania ta-
kich wniosków mimo istnienia planu urlo-
powego narosło wiele nierozstrzygniętych 
dotąd kontrowersji, ponieważ potrzeba 
zmian w tym planowaniu zgłaszają pracow-
nicy i dużo częściej pracodawca.
 Korekta planu urlopowego
 Nie wolno także zapominać o ko-
rygowaniu planu urlopowego. Konieczność 
korekty pojawia się np. przy zmianie cha-
rakteru umowy - z okresu próbnego na czas 
nieokreślony. W takiej sytuacji pracodawca 
sporządza plan urlopowy z uwzględnieniem 
wymiaru, jaki przysługuje pracownikowi na 
konkretny rok kalendarzowy w proporcji 
do czasu trwania pierwszej umowy. Później 
sporządza korektę zawierającą urlop, do 
którego pracownik otrzymał prawo razem 
z zawarciem nowej umowy.
 Korekta może też dotyczyć zda-
rzeń losowych, które wymuszają zmiany 
terminów na planie urlopowym. Mogą one 
wynikać z:
 ˙ z polecenia pracodawcy, kiedy istnieje 

zagrożenie, że absencja zatrudnionego 
może skutkować poważnymi zakłóce-
niami w toku pracy, co pracodawca 
powinien udokumentować.

 ˙ wniosku pracownika, jeśli ten uzasadni 
go ważnymi i rozsądnymi przyczynami 
(rodzinne, osobiste itp.),

 ˙ niezdolności pracownika do pracy  
z powodu choroby (zwłaszcza w przy-
padku choroby zakaźnej), 

 ˙ powołania do służby wojskowej lub 
ćwiczeń na okres do trzech miesięcy, 

 ˙ - przejścia na urlop macierzyński, opie-
ki nad chorym członkiem rodziny lub 
tymczasowego aresztu bądź odbywa-
nia kary pozbawienia wolności.

 Pracodawca musi poinformować 
podwładnych o modyfikacjach w planie 
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Pasjonaci
PASJONACI - UCZNIOWIE – PRZYSZLI 
KOLEJARZE

 Pośród uczniów CKZiU w Sosnow-
cu, kształcących się na kierunku technik 
transportu kolejowego są osoby niezwykle 
uzdolnione, które nie tylko poznają tajniki 
wymarzonego zawodu ale również rozwija-
ją swoje pasje powiązane z dziedziną kolej-
nictwa. 
 Podczas tegorocznej  organiza-
cji przez CKZiU w Sosnowcu Festiwalu Za-
wodów swoimi osiągnięciami w obszarze 
projektowania i renowacji modeli urządzeń 
sterowania ruchem kolejowym mogli się 
pochwalić uczniowie trzeciej i czwartej kla-
sy. 
 Marcin Pisarek, Mateusz Ligocki  
i Miłosz Cogiel, wykonane przez siebie mo-
dele urządzeń zaprojektowali w taki sposób 
aby ich funkcjonalność nie ustępowała wi-
zualnej stronie ich wykonania. Wszyscy byli-
śmy pod wrażeniem ich talentu, wyobraźni 
i zamiłowania do tego na co często brakuje 
im czasu, gdyż są to uczniowie, którzy wy-
różniają się bardzo wysoką średnią ocen,  
a poziom nauki w szkole technicznej stawia 
wysokie wymagania. Zapytani o sposób go-
dzenia kolejowego hobby z nauką wszyscy 
zgodnie odpowiadają, że najczęściej  odby-
wa się to kosztem czasu przeznaczonego na 
odpoczynek, wakacji i ferii. 
 Ponadto ci uczniowie znajdu-
ją czas na wykonywanie prac fizycznych 
związanych z wymianą i utrzymaniem na-
wierzchni torowej na zabytkowej stacji 
kolejki wąskotorowej w Rudach, co istot-
ne w formie wolontariatu. Zapytani o cel  
i idee takich poczynań, skromnie i zgodnie 
odpowiadają, iż widzą w tym  szansę na 
zdobywanie nowych doświadczeń, a nawet 
naukę zawodu, fachu jak sami mówią, z za-
kresu utrzymania drogowego torowiska…… 

 Marcin Pisarek - je-
stem uczniem Technikum 
Transportowego nr 4 w So-
snowcu na kierunku Tech-
nik Transportu Kolejowego. 
Moją pasją są urządzenia 
sterowania ruchem kolejo-
wym oraz łączność kolejo-
wa. 
 W wolnym czasie zaj-
muje się renowacjami oraz 
przywracaniem do życia 
znajdowanych na targach 
staroci czy na portalach 
aukcyjnych urządzeń sto-
sowanych niegdyś na kolei. 

Godziny poszukiwań czasami przynoszą 
efekty w postaci nowych zbiorów w kolekcji 
i nowych wyzwań przy ich uruchamianiu. 
Staram się aby eksponaty w mojej kolek-

cji były interaktywne, co zaowocowało 
między innymi uruchomieniem kultowego 
radiotelefonu Radmor 3066 w nowej od-
słonie czy centralki telefonicznej KTE-101. 
Urządzenia te mają charakter szkoleniowy 
bo za ich pomocą nie skontaktujemy się 
już np. z nastawnią, ale w tych działaniach 
chodzi bardziej o samą pracę przy danych 
urządzeniach i przy okazji naukę przydat-
nych w przyszłości umiejętności. Finalne 
działanie danego eksponatu jest tylko wi-
sienką na torcie. Postępy prac zamieszczam 
w aplikacji Instagram na profilu o nazwie 
marcin_usrk. W przyszłości chcę zostać pra-
cownikiem pionu automatyki aby w pracy 
spełniać swoje zainteresowania.
 Mateusz Ligocki - Moją pasją jest 
kolekcjonowanie różnego rodzaju pamiątek 
kolejowych oraz ich restaurowanie. Jest to 
ciężki proces, gdyż bardzo łatwo można coś 
uszkodzić, ponieważ są to dosyć wiekowe 
eksponaty i często "zjada je czas". Staram 
się je jak najbardziej upodobnić do stanu, 
w którym wychodziły z fabryki lub do stanu 
z konkretnego okresu ich eksploatowania. 

Przykładem może być moja pokaźna kolek-
cja lamp kolejowych, są to lampy sygnało-
we tzw. "latarki" lub lampy końca pociągu. 
Najwięcej satysfak-
cji daje mi urucha-
mianie eksponatów 
po wielu latach 
ich niesprawności, 
chyba najbardziej 
cieszyłem się z uru-
chomienia lampy 
końca pociągu zasi-
lanej naftą. Często 
moja kolekcja jest 
wykorzystywana na 
kolejach muzeal-
nych i nadal można 
je zobaczyć w czynnej służbie. To daje mi 
większą satysfakcję, jak mogę zobaczyć te 
eksponaty sprawne i w użyciu, niż na półce 
i kolejowej emeryturze.
 Miłosz Cogiel -jestem uczniem 
klasy 4 technikum nr 4 w Sosnowcu, na kie-
runku Transport Kolejowy. 
W wolnym czasie zajmuje się modelar-
stwem kolejowym, tworzę makiety w skali 
1:87, na której staram się wiernie odwzoro-
wać infrastrukturę kolejową. Żebym mógł 
sterować całą stacją musiałem stworzyć 
pulpit, który pełni podobną funkcję co 
prawdziwy i zapewnia wszystkie zależno-
ści. Na zdjęciach pokazałem również naj-
nowszy projekt, czyli wierna replika pulpitu 
kostkowego, który także znajdzie wykorzy-
stanie na miniaturowej stacji. Mimo, że jest 
jeszcze w budowie, już można zobaczyć jak 
udało mi się odwzorować świecenie szcze-
lin.

Poza rzeczami które tworzę od podstaw, 
w swoich zbiorach posiadam prawdziwe 
elementy z naszej kolei. Centralkę KTE-101 
przystosowałem tak by działała jak zwykły 
telefon stacjonarny, zachowując przy tym 
wszystkie efekty świetlne jak i dźwiękowe, 
takie jakie posiada oryginał. 
 Wskaźniki widoczne na zdjęciach 
zostały przeze mnie gruntownie wyremon-
towane i są ozdobą świetlną w moim poko-
ju.








