
INFORMACJA 
 

 Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” w Olsztynie”, uprzejmie informuje swoich członków i 
pracowników UWM, że związek nasz zgłosił odrębne zdanie w sprawie wysokości kwoty II raty. 
tak zwanych. „wczasów turystycznych”. Uważamy, że zaproponowana kwota w wysokości 300 zł. 
brutto mogła by być wyższa ponieważ pozwalają na to środki zgromadzone na ZFŚS. 
 
 
 

PROTOKÓŁ USTALEŃ 
wynikający z rozmów przeprowadzonych w dniu 18, 25 i 31 października 2002 roku 

na spotkaniu przedstawicieli Kierownictwa Uczelni ze Związkami Zawodowymi w sprawie 
zmiany planu wydatków z ZFŚS w 2002 roku 

oraz ustalenia zmian w Regulaminie ZFŚS 

 Pani Kwestor Zofia Narkowicz poinformowała przedstawicieli związków zawodowych o stanie 
wolnych środków na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (załącznik nr 1). 
 Dyrektor Administracyjny złożył informację o zaawansowaniu prac inwestycyjnych 
związanych z modernizacją Ośrodka w Bałdach oraz poinformował, że są wykonane prace 
geotechniczne terenu w Nowej Kaletce i architekt przystąpił do przygotowania koncepcji 
zagospodarowania Ośrodka.  
 Przedstawiciele związków zawodowych zostali poinformowani o możliwości zagospodarowania 
na cele turystyczne młyna w Łężanach. 
 
W wyniku rozliczenia środków ZFŚS za 2002 rok ustalono, że: 
• na modernizację Ośrodka w Bałdach przeznacza się 120 tys. zł, 
• na zakup domków do Ośrodka w Tomaszkowie (jednego domku bliźniaczego i dwóch 
wolnostojących) przeznacza się 350 tys. zł, 
• na zakup dwóch łodzi żaglowych rodzinnych na rynku wtórnym, zbudowanych w 2001 lub 2002 roku 
przeznacza się 140 tys. zł, 
• na przystosowanie Młyna w Łężanach na cele turystyczne dla pracowników przeznacza się 100 tys. zł, 
• na wypłatę świadczenia uzupełniającego w kwocie 300 zł brutto rezerwuje się kwotę 835 tys. zł. 

Ustalono zasady i terminarz wypłaty świadczenia uzupełniającego: 

1. Pracownicy otrzymają świadczenia uzupełniające w postaci tzw. „wczasów turystycznych" bez 
konieczności składania ponownego wniosku, gdyż wypłata jego wynika z ostatecznego rozliczenia 
ZFŚS. 
2. Pracownikom, którzy nie złożyli jeszcze wniosku w 2002 roku - świadczenie uzupełniające będzie 
przysługiwało, jeżeli w terminie do 20 listopada 2002 roku złożą wniosek w Sekcji Socjalnej. 
3. Pełne świadczenie uzupełniające w wysokości 300 zł będzie przysługiwać pracownikowi, jeżeli 
średni miesięczny dochód z 2001 roku przedstawiony w złożonym wcześniej wniosku, 
przypadający na członka rodziny lub osobę uprawnioną, wspólnie zamieszkującą i prowadzącą 
wspólne gospodarstwo domowe, nie przekracza kwoty 3100,00 zł. W przypadku przekroczenia tej 
kwoty przysługuje połowa świadczenia uzupełniającego tj. 150 zł. 
4. Sekcja Socjalna sporządzi listy wypłat tzw. „wczasów turystycznych", które będą wypłacone w 
dniu 29 listopada 2002 roku w Banku PKO S.A. w Kortowie. Pracownicy posiadający rachunki 
oszczędnościowo-rozliczeniowe otrzymają dofinansowanie przelewem na konto. 

Ustalono, że od l stycznia 2003 roku oprocentowanie pożyczek mieszkaniowych wyniesie 2% oraz 
zostaną zwiększone kwoty pożyczek. Od początku 2003 roku pożyczki na cele mieszkaniowe o których 
mowa w rozdziale II pkt II Regulaminu ZFŚS wynosić będą: 
•   ppkt. l, 2 i 3 nie więcej niż 30 000 zł, zaś spłata ich zostanie przedłużona do siedmiu lat,  
•   ppkt 4 do wysokości ceny mieszkania i nie więcej niż 20 000 zł, 
•   ppkt 5 nie więcej niż 5 000 zł, 
•   ppkt 6 nie więcej niż 9 000 zł, 



•   ppkt 7 do wysokości 8 000 zł, 
•   ppkt 8 nie więcej niż 4 000 zł, 
•   ppkt 9 na każde przyłącze z instalacją do 3 000 zł, 
•   ppkt 10 nie więcej niż 5 000 zł. 
 
 Ponadto ustalono, że: 
1. Pracownicy, którzy otrzymali pożyczki na cele mieszkaniowe wymienione w ppkt l, 2, 3 i 4 w okresie 
od l września 1999 roku tj. od utworzenia Uniwersytetu do 31 grudnia 2002 roku będą mogli w 2003 
roku tj. od  l  stycznia 2003 roku ubiegać się o pożyczkę uzupełniającą w wysokości 5 000 zł. 
Możliwość uzyskania powyższej pożyczki wygaśnie z dniem 31 grudnia 2003 r. 
2. Byli pracownicy uczelni przebywający na emeryturze lub rencie mogą otrzymywać pożyczki na 
cele mieszkaniowe, z wyłączeniem pożyczek wymienionych w ppkt l, 2 i 3 Regulaminu ZFŚS. 
3. Paczki noworoczne dla dzieci pracowników będą wydawane w drugiej połowie stycznia 2003 roku, 
4. Świadczeniami socjalnymi objąć dzieci do końca roku kalendarzowego w którym, ukończyli 
    20 lat. 
5. Regulamin ZFŚS po nowelizacji powinien obowiązywać przez co najmniej rok kalendarzowy tj. 
    od l stycznia do 31 grudnia danego roku. 
 
 W czerwcu 2002 roku została przekazana Związkom Zawodowym oferta Zakładu Opieki 
Zdrowotnej MSWiA w Olsztynie dotycząca opieki medycznej nad pracownikami, emerytami oraz 
rodzinami UWM w Olsztynie. Po dyskusji postanowiono zrezygnować z oferty uznając, że propozycja 
jest porównywalna z innymi zakładami tego typu w Olsztynie, zaś pośrednictwo Uniwersytetu 
wymagałoby dodatkowych nakładów finansowych i organizacyjnych. 
 Postanowiono zarekomendować Rektorowi ustanowienie dniami wolnymi od pracy 24 
(wigilia) i 27 (piątek po świętach) grudnia 2002 roku, które zostałyby odpracowane w soboty 23 
listopada oraz 7 grudnia 2002 roku, 
 Rozpatrzono ofertę PZU w zakresie ubezpieczeń na życie. Ustalono, że od l listopada br. 
pracownicy powinni mieć możliwość wyboru jednego z wariantów. 

Na tym protokół zakończono.

 


