Kraków, dnia 16.03.2010 r.
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY

„S O L I D A R N O Ś Ć ”
KOMISJA UCZELNIANA

w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie
ul. Podchorążych 2

Prorektor ds. Studenckich
i Współpracy z Oświatą
prof. dr hab. Roman Malarz

W odpowiedzi na pismo z dnia 3.03.2010 w sprawie projektu „Preliminarza
kosztów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w roku 2010” Komisja
Uczelniana NSZZ „Solidarność” wnosi następujące uwagi:
W przedstawionym projekcie preliminarza w pozycji wydatki – „działalność
socjalna” – przy określonej ilości wszystkich pracowników uprawnionych do dopłaty
do wypoczynku (1330) w proponowanej wysokości (tj. 1800 zł) da to kwotę
2394000zł; również dopłata na dzieci analogicznie to kwota 640000 zł oraz dla
emerytów i rencistów – 280200 zł. Znając zasadę wypełniania oświadczeń znamy
konkretną ilość osób otrzymujących dopłaty w wysokości 90 %, 95%, 100% stawki
bazowej; łączne kwoty będą więc zupełnie nieadekwatne do podanej kwoty ogólnej.
Analogicznie należy wyliczyć kwotę dla pracowników dostających świadczenia
świąteczne. Sprawa zapomóg losowych: przewidziano w projekcie kwotę 120 tys.,
a z naszych doświadczeń, nawet przy zastosowaniu oszczędności, kwota ta powinna
być nie mniejsza niż 210 tys. zł. Wnioskujemy przesunięcie środków z działalności
mieszkaniowej na świadczenia socjalne np. „grusza” i określamy tę kwotę na ok.
200 tys. zł. Przy przychodach należy uwzględnić podwyższone odsetki z pożyczek –
o 2%, czyli razem 5%.
Naszym zdaniem dopłata do wypoczynku („grusza”) w świetle przedstawionych
oszczędności winna być zachowana wzorem z lat poprzednich w wys. 2200 zł
na osobę – nie czyni to zagrożenia dla Funduszu Socjalnego, jako że kwota
zwiększa się również w efekcie regulacji płac.

Ponadto pozostaje kwestia regulaminowa w sprawie uprawnień pracowniczych
do korzystania z ZFŚS. Naszym zdaniem uregulowania te są niekorzystne dla
pracowników mających wieloletni staż pracy.
Wnioskujemy przywrócenie zasady, iż pracownik dostaje świadczenie
socjalne dopiero po roku pracy w Uczelni (porównywalny zapis jest
w większości krakowskich Uczelni).
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