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W i ^ l i j n y prezent 
dla pracownikow 
^Zokazjiswi£),t 
firmy obdarowuj£^ 
pracownikow 

^ Lublinianie c z ^ 
sciej dostaJ£^go-
towk^ niz talony 
BSagdalena Mizeracka 
m.mizerax;ka@kvirierlubelski.pl 

Coraz mniej f i rm przekazuje 
pracownikom swiqteczne bony. 
Cz^sciej zatrudnieni dostaj^ 
przed swi^tamigotowk^ (z f i i n -
duszu socjalnego). Tak b^dzie 
m.in. w Urzf dzie Marszalkow-
skim. - Najwi^cej, czyli 630 zl, 
dostan^ ci, ktorych dochod 
na cztorJca gospodarstwa domo-
wego nie przekracza 1 tys. zl - i n -
formuje Beata Gorka, rzecznik 
marszatka. Pozostali w zalez-
nosci od dochodow dostan^ 
odl30do530zl. 

Talony b^d^ za to w Lubel-
skim Urzfdzie Wojewodzkim. 
- Srednio ok. 300 zl na osob^ -
mowi Kamil Smerdel, rzecznik 
wojewody. 

Nabony swi^teczne nie mog^ 
liczyc pracownicy lubelskiego 

Talony i swi^teczne zapomogi 

Instytucja W a r t o ^ 

Urz^d Marszatkowski w Lublinie 130-630 zl 
Urzqd Wojewodzki w Lublinie srednio 3 0 0 zl 
Urz^d Miasta Lublin brak 
UMCS 400-1000 zl 
Politechnika Lubelska 480-850 zl 
Uniwersytet Medyczny 900-1300 zl 
Uniwersytet Przyrodniczy 500-550 zl 
Instytut Medycyny Wsi 50-400 zl 
KUL 6 0 0 - 9 0 0 zl 
ZUS brak 

ratusza. - Juz od dawna nie prze-
widujemy takiej formy pomocy 
- wyjasnia Beata Krzjfzanowska, 
rzecznik prezydenta Lublina. 
Ale jest tez dobra wiadomosc 
dla miejskich urz^dnikow. - Zo-
staly uchwalone podwyzki 
po 150 zl (miesi^cznie) dlakaz-
dego - dodaje Krzyzanowska. 

Na uczelniach zatrudnieni 
mog^liczyc na swi^teczne zapo
mogi. Ich wysokosc zalezy naj-
cz^scie j od dochodu na czlonka 
rodziny. Na UMCS talony w wy-
sokosci od 250 do 850 zl dostali 
jedynie emeryci i renciscL Otrzy-

mali je w kwietniu (rowniez te 
na Boze Narodzenie). 

- Pozostali pracownicy otrzy-
maj^ zapomogi od 400 do 1000 
zl - podkresla Aneta Sliwinska 
z biuraprasowego UMCS. - Pie-
ni^dze powinny trafic na konta 
pracownikow do koiica tego ty-
godnia. B^d^ tez paczki dla 
dzieci pracownikow. 

Na KUL pracownicy mogq l i 
czyc na swiadczenie pienif zne 
od 600 do 900 zl. Talonow nie 
rozdaje si? rowniez na Uniwer-
sytecie Przyrodniczym. Nakon-
tapracownikow wplynie odsoo 

do 550 zl. Na Politechnice Lubel-
skiej zatrudnieni dostan^ od 480 
do 850 zl. Swi^teczne swiadcz^-
nia pieni^zne przygotowal tez 
Uniwersytet Medyczny. W tjnn 
roku pracownicy dostan^ 
od 900 do 1300 zl, natomiast 
emeryci do 200 do 400 zl. 

- Na Boze Narodzenie takie 
swiadczenia otrzymuj^ wszyscy 
zatrudnieni na umowy o prac? -
tlumaczy dr Wlodzimierz Maty-
siak, rzecznik Uniwersytetu Me-
dycznego. - Pracownikom przy-
shigujeonorazwroku, aemery-
tom rowniez na Wielkanoc. 

Talony w wysokosci od 50 
do 400 zl dostanq tez pracow
nicy Instytutu Medycyny Wsi. 
Na tego rodzajupomoc nie mog^ 
za to liczyc pracownicy ZUS, 
spolki Lubelski W^giel „Bog-
danka", czy Zakladow Azoto-
wych Pulawy. - U nas nie ma 
praktyki dawania talonow. Ale 
wokresie swi^tecznym pracow
nicy zwykle dostaj^ nagrodf 
z zysku spolki - mowi Grzegorz 
Kulik, rzecznik Zakladow Azo-
towych Pulawy. - Wjmosi ona 
mniej wi^cej rownowartoscpen-
sji. O jej wysokosci zdecyduje 
Walne Zgromadzenie wprzyszly 
wtorek. 


