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Prace    Komisji 

ds. Regulaminu  

Wynagrodzeń 

z  ramienia  związku 

udział  biorą  Danuta  

Szyndler , Tadeusz  

Kotowicz 

 

 

Prace  Komisji  

Międzyzwiązkowej  ds.  

regulaminu  socjalnego 

Pismo  wraz  ze  

zmianami  przesłane do  

Rektora. 

Z  ramienia  związku  

udział  biorą Maciek  

Neugebauer , Waldemar  

Kozłowski, Danuta  

Szyndler , Tadeusz  

Kotowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

W Wigilię Bożego Narodzenia Gwiazda Pokoju drogę wskaże. 

Zapomnijmy o uprzedzeniach, otwórzmy pudła słodkich marzeń. 

Niechaj Aniołki z Panem Bogiem, jak Trzej Królowie z dary swymi, 

Staną cicho za Twoim progiem, by spełnić to, co dotąd było snami. 

Ciepłem otulmy naszych bliskich i uśmiechnijmy się do siebie. 

Świąt magia niechaj zjedna wszystkich,   

Niech w domach będzie Wam jak w niebie... 

 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2020 Roku    

Dla  Wszystkich  Pracowników  UWM   
 

życzy Komisja  Zakładowa  NSZZ  Solidarność   

„WIADOMOŚCI  SOLIDARNOŚCI” 
NR     11/12/2019    

      BOŻE  NARODZENIE  2019 r 
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Kącik  poezji: 

 

CHRYSTUSIE....  

Jeszcze się kiedyś 

rozsmucę,  

Jeszcze do Ciebie 

powrócę, Chrystusie....  

Jeszcze tak strasznie 

zapłaczę,  

Że przez łzy Ciebie 

zobaczę, Chrystusie....  

I taką wielką żałobą  

Będę się żalił przed 

Tobą  Chrystusie....  

Że duch mój przed Tobą 

klęknie  

I wtedy - serce mi 

pęknie, Chrystusie....  

Pozdrawiam  

Z Panem Bogiem. 

Julian  Tuwim   

 

 

ANIOŁ STRÓŻ 

Na ziemską modę - 

jestem na luzie: 

Chodzę tu w dżinsach i 

czerwonej bluzie, 

Lecz w przeciwieństwie 

do malowideł 

Nie mam u ramion 

pierzastych skrzydeł. 

Zawsze się śmieję - 

nawet, gdy płaczesz: 

Szczęście jest w raju  

cicho tłumaczę 

Jestem przy Tobie  w 

nocy, czy z rana 

 Nigdy naprawdę nie 

jesteś pracownico sama. 

Kim jestem - cicho 

zdumiona pytasz? 

- Stoję  przy  tobie gdy  

pracę  zwijasz 

A w zębach trzymam 

dla Ciebie Solidną różę 

- Bo jestem twoim 

Związkowym  

Solidarności  

Aniołem Stróżem. 
?????????? 

KĄCIK  FILOZOFICZNY…..SOLIDARNOŚCI 

 

Kim  jest  człowiek???? 

W Księdze Rodzaju, w opisie pierwotnego stanu szczęścia człowieka, czytamy: „A 

zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, Pan Bóg umieścił tam człowieka, którego 

ulepił (Rdz 2, 8). Człowiek pozostawał w całkowitej harmonii z Bogiem. Uprawiał 

ogród Eden, do którego został zaproszony przez Stwórcę. Człowiek trwał w pokoju, nie 

zadawał pytania: „po co jestem?”, „dlaczego zostałem stworzony?” Wydaje się, że 

elementem szczęścia rajskiego był spokój wewnętrzny, który także ogarnął umysł 

człowieka. Dopiero później, po grzechu, człowiek dowiedział się: :”Jak próchno się on 

(człowiek) rozpadnie, niczym ubranie zjedzone przez mole” (Hi 13, 28). Wielokrotnie z 

ust człowieka, po grzechu pierworodnym, padnie pytanie o to, kim jest.  

Człowiek po grzechu rozpoczął swą wielką, trwającą do dzisiaj, medytację 

antropologiczną nad samym sobą………….A ty  kim  jesteś  dziś????? 
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HUMOR 

wigilijny 

 

Zbliżają się święta, lecz w 

rodzinie Jasia się nie 

przelewa. Zdesperowany 

Jasio pisze list do św. 

Mikołaja:  

"Drogi św. Mikołaju, 

jestem bardzo biedny, ale 

chciałbym dostać na 

gwiazdkę klocki Lego, 

piłkę i kolejkę 

elektryczna."  

Panie na poczcie nie 

bardzo wiedzą co zrobić z 

tym listem, gdyż Jasio nie 

napisał adresu do 

Mikołaja. Postanawiają 

przeczytać list.  

Tak się wzruszają losem 

biednego Jasia, że 

postanawiają spełnić jego 

życzenia.  

Jednak pracownice poczty 

same dużo nie zarabiają, 

więc pieniędzy starczyło 

tylko na piłkę i klocki.  

Wysyłają prezenty do 

Jasia.  

Po jakimś czasie 

przychodzi list od Jasia, 

panie na poczcie 

otwierają go i czytają:  

"Drogi Mikołaju dziękuję 

Ci za wspaniale prezenty, 

a tę kolejkę to pewnie te 

jędze z poczty ukradły" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Kolejny etap podwyżek …….  Docelowo  30 %  w  ciągu  3  lat  zgodnie  z  obietnicami  
Ministra  J.  Gowina  
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Anegdoty  o 

sławnych  osobach  

  
Pewna  reporterka  o  

włosach  blond  z  pewną  

dozą  kokieterii  zapytała   

Mistrza  Świata  w  

szachach  Roberta  

Fiszera …Mistrzu jakie  

damy  wolisz  bardziej  

te  na  szachownicy  czy  

te  w  życiu realnym??? 

Po  namyśle  Fiszer  

odpowiedział …To  

zależy  od  pozycji  

moja  droga  

Pani….…  

 

ZAPISY   DO 

ZWIĄZKU  NSZZ  

SOLIDARNOŚĆ 

-  pomoc  prawna 

- wsparcie  

psychologiczne 

 - poczucie  

bezpieczeństwa   

-  praca  w zespole 

-  wspólne  inicjatywy  

w  zakresie  poprawy  

warunków  płacy  i  

pracy   

- większa  siła przebicia  

w  negocjacjach  z 

pracodawcą   

 

Czekamy  na  ciebie 

Razem  damy  radę 

!!!!!! 

 

 

ZNIŻKI  10%  dla  

członków  Solidarności  

 

1. Na  paliwo  

  LOTOS  10% 

 

2. Zniżki  w  PZU    

„Klub PZU Pomoc  

dla NSZZ 

Solidarność". 
PZU Auto: AC, OC, 

NNW, NNW Max; 

PZU Dom; PZU 

NNW; PZU 

Gospodarstwo Rolne: 

Obowiązkowe  

 
 

 

PROPONOWANE ZMIANY  W REGULAMINIE  ZAKŁADOWEGO 

FUNDUSZU  ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 

 
Rektor    UWM   w Olsztynie 

                                               Prof. dr hab.  R. Górecki 
 

Wniosek   

Organizacje Związkowe działające na UWM w Olsztynie zwracają się do Pana 

Rektora z wnioskiem o zatwierdzenie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych z dniem 1.01.2020r. 

Zmiany w RZFŚS  podyktowane są zmianom otoczenia jakie nastąpiły w ostatnich 

latach, a w szczególności koniecznością podniesienia progów dochodowych 

uprawniających do korzystania z Funduszu większej liczby pracowników  UWM  w  

Olsztynie.    

…………………………………………………………………………………………… 

Wprowadzenie zmian w RZFŚS  ma  na celu poprawę efektywność wydatkowania  

środków  z  funduszu  socjalnego w zakresie  ilości i wielkości  świadczeń. 

 

Z  wyrazami szacunku   Organizacje  Związkowe   
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Wewnętrzna  

rekrutacja 

1.Stanowisko 

inżynieryjno-techniczne 

w Katedrze ogrodnictwa 

na Wydziale Kształto-

wania Środowiska i 

Rolnictwa 

2. Praca  w sekretariacie 

Wydziału Prawa i 

Administracji, 

 
3. Praca  w sekretariacie 

Katedry Anatomii i 

Fizjologii Zwierząt na 

Wydziale Biologii i 

Biotechnologii, 

 

 

 

Trzy kłamstwa 
studenta  podczas  

noworocznych  
przyrzeczeń: 

1. Od Nowego  Roku 
zaczynam się uczyć... 

2. Od   Nowego  Roku 
będę  się  dobrze  

prowadził  

3. Nowego  
Roku    

już nie piję. 

 

 

 

 

 

 

WYBRANE  PROPOZYCJE  ZMIAN 

Tabela 4.1 – Wysokości zapomóg socjalnych  

Średni miesięczny dochód na osobę1)  

[zł] 

Kwota zapomogi 

brutto [zł] 

do 500 do 2.000 

501 - 1000 do 1.500 

1001-1500 do 1.000 

1501 – 2000 do 500 

2001 - 2500 do 250 

Powyżej  2500  0 

Tabela 5.1 – Wysokość dofinansowania zorganizowanego i organizowanego we własnym 

zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży  

Grupa 

dochodowa 

(Dz) 

Przedział przychodu 

(z roku poprzedzającego przyznanie 

świadczenia) 

[zł] 

Roczna pula środków 

na dofinansowanie 

wypoczynku dziecka 

[zł] 

Maksymalna kwota 

dofinansowania 

wypoczynku dziecka 

organizowanego we 

własnym zakresie 

[zł] 

-1- -2- -3- -4- 

A 
do 2000 

4500 1500 

B powyżej 2000 do 3000 3000 1000 

C powyżej 3000 do 4000 2250 750 

D 
powyżej 4000 do 5000 

1500 500 

E 
powyżej 5000 

750 250 

F1) 
Dzieci niepełnosprawne niekorzystające z 

turnusu rehabilitacyjnego, 

terapeutycznego 

X  2) 1.500 

G1) 
Dzieci niepełnosprawne korzystające z 

turnusu rehabilitacyjnego, 

terapeutycznego 

4.200 1.500 
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ODJECHANE  

PREZENTY  

ŚWIĄTECZNE: 

 

 
Odlot  w  Kosmos  

 

 

Przyjemne  z 

pożytecznym…. 

 

 

 

 

Dla  spragnionego  

kibica  

 

 
 

Teraz  można  już  

‘bąki”  puszczać  …… 

 

 

Dofinansowanie działalności kulturalnej  

i sportowo-rekreacyjno-rehabilitacyjnej 

 

Tabela 9.1 – Wysokość całkowitego dofinansowania w roku 2019 i latach 

następnych  

Grupa dochodowa  
wg Załącznika Nr 6 

Roczne dofinansowanie na 1 osobę  

[zł] 

-1- -2- 

A – C 700 

D – E 600 

 

 

 

Dodajemy  do  Regulaminu   zapis: 

- dopisanie pkt. 14 do § 8- odnośnie możliwości wypłat świątecznych świadczeń 

pieniężnych, ………….. 
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HUMOR 

Wigilijny  

 

Dwóch chłopców 

spędza noc przed wigilią 

u dziadków. Przed 

pójściem spać, klękają 

przed łóżkami i modlą 

się, a jeden z nich ile sił 

w płucach woła głośno: 

– Modlę się o nowy 

rowerek, modlę się o 

nowe żołnierzyki, modlę 

się o nowe dvd… 

Starszy brat pochylił się 

i szturchnął go mówiąc: 

– Dlaczego tak 

krzyczysz? Bóg nie jest 

głuchy.  

Na to chłopiec: 

– Nie, ale babcia jest. 

 

 

Zagadki 

 

Co to jest: wisi na 

ścianie i płacze ? 

 

Co to jest krzyżówka 

krowy z żółwiem? 

 

Ilu prawdziwych 

mężczyzn potrzeba do 

wkręcenia żarówki? 

 

Jak się nazywa byk po 

kuracji 

odchudzającej? 

 

Co byś pomyślał, 

gdybyś znalazł w 

swoich spodniach 100 

tysięcy 

w jednej kieszeni i 100 

tysięcy w drugiej? 

 

Małe, białe, okrągłe i 

pędzi?  

 

 

DLA  AMBITNYCH 

OFERTA  PRACY   W  REGIONIE  NSZZ  SOLIDARNOŚĆ 

 

Szanowni Przewodniczący Organizacji 

Zakładowych/Międzyzakładowych NSZZ 

„Solidarność". 

 
Prosimy o polecanie nam osób na stanowisko Organizator związkowy. Zależy nam na 

tym aby nowy pracownik Zarządu Regionu czuł „Solidarność" oraz aby się z nią 

utożsamiał. 

Praca będzie polegała na współpracy z organizacjami związkowymi na rzecz rozwoju i 

zwiększania liczebności członków związku NSZZ „Solidarność". 
 

Preferencje: 

-komunikatywność, 

-odporność na stres, 

-umiejętność pracy w zespole, 

-prawo jazdy (mile widziany własny samochód który czasami może być przydatny), 

Najchętniej widziane osoby z Olsztyna lub okolic. 

Oferujemy: 

-satysfakcjonujące wynagrodzenie, 

-szkolenia, 

-świadczenia pracownicze z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 

Pozdrawiam 

Ewa Olszewska 

89 527 22 02 

 
Pierwsze  zadanie dla  ORGANIZATORA….Zorganizowanie  marszu  Związkowców  

na  Warszawę………..Do  odważnych  świat  należy…… 
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W sieci handlowej 

Castorama łamane są 

prawa pracownicze i 

związkowe. 

"Solidarność" mówi : 

NIE ! 

 

Dnia  25.11. W pikiecie 

protestacyjnej przed 

siedzibą zarządu spółki 

CASTORAMA Polska 

kilkuset związkowców z 

całego kraju przez kilka 

godzin domagało się 

przywrócenia zwolnio-

nych dyscyplinarnie 

działaczy NSZZ 

"Solidarność". 

 

Bojkot  zakupów w    

Castoramie!!! 

 

 

 

Od  dzisiaj  każdy ma  

być  jak  Pomysłowy  

Dobromir???? 

 
Bądź  Mistrzem  w  

swoim  domu….. 
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PRZEMYŚLENIE    MIESIĄCA 

 
 

 
 

Szczęścia i pomyślności w Nowym Roku! Sukcesów zawodowych, 
rodzinnego ciepła i radości na nadchodzący Nowy Rok życzy   

Komisja  Zakładowa  NSZZ  Solidarność   przy  UWM  w  Olsztynie   
 

NSZZ  Solidarność  UWM  Kortowo   ul. Prawocheńskiego 4 

tel. 89 523 36 39   tel. 89 523 36 86  

solid@uwm.edu.pl 

mailto:solid@uwm.edu.pl

