
Zarzadzenie Nr J!.~Jo!J?r?.1.......

Starosty Poznanskiego ol. 0/n/fA )~. fIS.:l.fJoJ11/.

w sprawie zmian Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych zatwierdzonego

zarzadzeniem nr 9/99 Starosty Poznanskiego z dnia 18 sierpnia 1999 roku.

Na podstawie art. 34 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie

powiatowym (Dz. U. Nr 91 poz. 578) Starosta Poznanski zarzadza co nastepuje:

§ 1

W Regulaminie Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych Starostwa Powiatowego

w Poznaniu wprowadzam nastepujace zmiany:

1) rozdzial VI ust. 3 otrzymuje brzmienie:

,,3. Prawo do korzystania ze swiadczen socjalnych pracownik nabywa po przepracowaniu

1 roku w Starostwie Poznanskim";

2) w rozdziale VII jako ust. 1 wprowadzam zapis o tresci:

,,1. Pozyczki na cele mieszkaniowe moga byc przyznawane pracownikowi

z czestotliwoscia nie wieksza niz raz na 2 lata".

Dotychczasowy ust. 1 i nastepne przyjmuja numeracje kolejna.

3) w rozdziale VII w dotychczasowym ust. 1, a obecnie ust. 2 slowa zapisane w nawiasie:

(wzór umowy stanowi zalacznik nr 3 do niniejszego regulaminu) zastepuje. slowami:

(wzór wniosku stanowi zalacznik nr 3 a umowy zalacznik nr 4 do niniejszego

regulaminu);

4) zalacznikom do Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych Starostwa

Powiatowego w Poznaniu o numerach 1 i 2 zmieniam tresc, dodatkowo wprowadzam

zalacznik nr 3 a dotychczasowy zalacznik nr 3 otrzymuje nr 4.

§2

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania z moca obowiazujaca od 1 kwietnia 2001r.

STA~PO~NANSKI
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Zalacznik Nr 1

do Regulaminu Zakladowego Funduszu

Swiadczen Socjalnych

Wysokosc dofinansowania z Funduszu do wypoczynku urlopowego pracowników,

kolonii, obozów i innych form wypoczynku, o których mowa w regulaminie, przyslugujaca

osobom uprawnionym do korzystania z ZFSS.

Corocznie kwoty znajdujace sie zarówno po lewej jak i prawej stronie tabeli ulegaja

rewaloryzacji o roczny wskaznik inflacji i zaokraglone sa do pelnych dziesiatek.

ST~WOZ~ANSKI
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Lp. Dochód na czlonka rodziny w zl. Koszt dofinansowania w zl.

1. do 800 zl 550 zl

2. od 801 zl do 1.500 zl 450 zl

3. od 1.501 zl do 3.000 zl 350 zl

4. powyzej 3.001 zl 200 zl



~
Zalacznik Nr 2
do Regulaminu Zakladowego
Funduszu Swiadczen Socjalnych

Wniosek o przyznanie swiadczenia z zakladowego funduszu swiadczen

socjalnych

, dnia 200... r.

..........................................................
(oznaczenie pracownika lub osoby uprawnionej)

do .....................................................
(oznaczeniepracodawcy)

Prosze O przyznanie dofinansowania do wypoczynku z zakladowego funduszu

swiadczen socjalnych w 200... r.

Oswiadczam, ze w dacie podpisania wniosku zamieszkuja ze mna wspólnie

i prowadza gospodarstwo domowe nastepujace osoby:

1. ..............................................................

2. ..............................................................
(podac imie i nazwisko oraz kwote uzyskiwanego dochodu brutto za ostatnie 6 miesiecy)

zatem moja rodzina sklada sie z osób i dochód przypadajacy na jednego czlonka

rodziny wynosi brutto zl.

Oswiadczam, ze w okresie od 200... r. do 200 r. bede korzystal

z dniowego urlopu wypoczynkowego przewidzianego w planie urlopów na 200 r.

co potwierdza zalaczona karta urlopowa z dnia 200 r.

Potwierdzam, ze podane przeze mnie dane sa zgodne z prawda, znane mi sa przepisy

regulaminu funduszu o odpowiedzialnosci za zlozenie nieprawdziwych danych w tym
zakresie.

.. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .

(podpis pracownika)

Decyzja - wysokosc przyznanego dofinansowania zl.

...........................................
(podpis)



Zalacznik Nr 3
do Regulaminu Zakladowego
Funduszu Swiadczen Socjalnych

Wniosek o przyznanie pomocy zwrotnej (pozyczki) na cele mieszkaniowe

.."..,'..,.,.,.,..,.".,.,., ' ,.,.,...

(nazwisko i imie)

'"".,."".,.,.,..,.,...,'.'.,.,.",.", ,

(adres)

.. ,.. .. .. .. .. .. .. .. , .. .. .. , . . .. , .. .. .. .. , .. .. . ,

Prosze o przyznanie mi z Zakladowego Funduszu Swiadczen Socjalnych pozyczki w

wysokosci zl na nastepujace cele mieszkaniowe:

zakup gruntu* lub zakup prawa wieczystego uzytkowania gruntu* o pow. m2

pod budowe budynku mieszkalnego

kupno*, budowe*, rozbudowe* budynku mieszkalnego*, mieszkania*

remont*, modemizacje* domu mieszkalnego*, mieszkania*, lokalu* polozonego

w , do którego posiadam tytul prawny

l
'

krd * . k'* d
'

l
'

pomoc w sp aCIe e Ytu , pozycz I u ZIeonej na ,..

(okreslic na jaki cel przeznaczony byl kredyt, pozyczka) .....................................

Pozyczke zobowiazuje sie splacic w , równych ratach miesiecznych.

Oswiadczam, ze pozyczka zostanie wykorzystana wylacznie na czesc budynku,

mieszkania, przeznaczona na cele mieszkalne moje i osób pozostajacych ze mna we

wspólnym gospodarstwie domowym,

Oswiadczam, ze nie jestem obciazony zobowiazaniami, które uniemozliwilyby mi

splate pozyczki i utrzymanie czlonków gospodarstwa domowego (najblizszej rodziny),

Na poreczycieli proponuje:

1) Pana (ia) .., , zam. ,., , , , , , ,..,......

2) Pana (ia) , , , zam. '.""""""""""



Oswiadczam, ze znam tresc Zakladowego Regulaminu Swiadczen Socjalnych.

Potwierdzam prawdziwosc wyzej podanych informacji i dokumentów zalaczonych do

podania.

W zalaczeniu: ...................................

,... .

""""""""""""""""""""""""'"

(podpis pozyczkobiorcy)
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