
ANEKS  z dnia 13 kwietnia 2018 r. 

do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SP ZOZ Wojewódzkim
Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

z dnia 21.01.2015 r. 

§ 1

W  Regulaminie  Zakładowego  Funduszu  Świadczeń  w  SP  ZOZ  Wojewódzkim  Szpitalu
Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (zwanym dalej „Regulaminem”) wprowadza się
następujące zmiany:

1) zmienia się treść § 5 ust. 1 Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie:
Pożyczki są oprocentowane w wysokości 0,5% w stosunku rocznym.

2) zmienia się treść § 5 ust. 2 Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie:
Spłata  pożyczki  rozpoczyna  się  nie  później  niż  po  upływie  3  miesięcy  od  dnia  jej
udzielenia. Okres spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe wynosi maksymalnie 4 lata,  
a  kwota  pożyczki  wraz  z  oprocentowaniem  jest  rozłożona  na  maksymalnie  48  rat.
Kolejną  pożyczkę  na  cele  mieszkaniowe  można  uzyskać  po  spłaceniu  poprzedniej
pożyczki.

3) zmienia się treść § 7 ust. 2 Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie:
Pożyczki na potrzeby mieszkaniowe są udzielane w maksymalnej wysokości:
-  pokrycie  kosztów wykupu lokali  na  własność  oraz  uzupełnienie  zaliczki  na wkład
budowlany  w  związku  z  przekształceniem  spółdzielczego  lokatorskiego  prawa  do
zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub wyodrębnienie
własności lokalu - wysokość pożyczki do 20.000 zł;
- partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego budowanego przez towarzystwa
budownictwa społecznego, którego będzie najemcą - wysokość pożyczki do 20.000 zł.
-  budowę  budynku  mieszkalnego  lub  lokalu  w  budynku  mieszkalnym  -  wysokość
pożyczki do 20.000 zł;
- zakup lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego na wolnym rynku np. od osób
fizycznych,  od  jednostek,  które  wybudowały  budynek  w  ramach  prowadzonej
działalności gospodarczej, na własny użytek - wysokość pożyczki do 20.000 zł.
- nadbudowę, rozbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego - wysokość
pożyczki do 20.000 zł;
-  adaptację  pomieszczeń  niemieszkalnych  na  cele  mieszkaniowe  własne -  wysokość
pożyczki do 20.000 zł;
- pokrycie kosztów wykupu lokalu na własność - wysokość pożyczki do 10.000 zł.
-  przystosowanie  lokalu  do  potrzeb  osoby  niepełnosprawnej  ruchowo -  wysokość
pożyczki do 20.000 zł;
- pomoc w spłacie kredytu na cele mieszkaniowe - wysokość pożyczki do 20.000 zł.
- kaucję i opłaty przy zamianie mieszkań - wysokość pożyczki do 10.000 zł.
- remonty i modernizację budynków mieszkalnych lub lokalu w budynku mieszkalnym
– wysokość pożyczki do 10.000 zł.

4) zmienia się treść § 8 Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie:
1. Progi  podziału  środków  finansowych  przeznaczonych  na  pomoc  świąteczną,

uzależnione od dochodu na jedną osobę  wspólnie zamieszkujących i prowadzących
wspólne gospodarstwo domowe osób, określa załącznik nr 1 do Aneksu.



2. Oświadczenia osoby uprawnionej  do świadczeń socjalnych o średnim miesięcznym
dochodzie  brutto  na  1  osobę są  składane jeden raz  w  roku do  końca  pierwszego
kwartału.

5) zmienia się treść § 16 ust. 3 Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie:
Średni  miesięczny  dochód  brutto  na  1  osobę  w  rodzinie  oblicza  się  z  uzyskanego
przychodu  za poprzedni rok kalendarzowy (załącznik nr 1 do Aneksu). 
W oświadczeniu należy podać pełną wysokość dochodów uzyskiwanych przez wszystkie 
wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe osoby w rodzinie.

6) zmienia się treść § 16 ust. 5 Regulaminu, który otrzymuje następujące brzmienie:
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  w wypełnieniu wniosku, Komisja Socjalna
wzywa  wnioskodawcę  do  uzupełnienia  wniosku  w  terminie  14  dni  kalendarzowych
liczonych od dnia wezwania.

7) zmienia  się  Załącznik  4  do  Regulaminu,  którego  nowa treść  stanowi  Załącznik  nr  1  do
niniejszego Aneksu.

§ 2

Pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają bez zmian.

§ 3

Niniejszy aneks wchodzi w życie od dnia 1 maja 2018 r. 

Białystok, dnia 13 kwietnia 2018  r.                

 

Załączniki:
Nr 1 - Oświadczenie osoby uprawnionej do świadczeń socjalnych o średnim miesięcznym  

dochodzie brutto na 1 osobę w rodzinie

               Organizacje związkowe                                                          Pracodawca



Załącznik nr 1 do Aneksu 

…………………………………………………..
        Imię i nazwisko 

…………………………………………………..
       Adres zamieszkania

………………………………………………….
      Komórka organizacyjna 

                                                                                                                    Dyrekcja 
SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego im. J. Śniadeckiego

                                                                                                w Białymstoku

OŚWIADCZENIE 
osoby uprawnionej do świadczeń socjalnych 

o średnim miesięcznym  dochodzie brutto na 1 osobę 

Oświadczam, że średni miesięczny dochód brutto wszystkich wspólnie zamieszkujących  

i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe osób za poprzedni rok kalendarzowy, po

przeliczeniu na jedną osobę wynosi  ………………………….      VERTE!

Oświadczam, że gospodarstwo domowe liczy  ………….  osób. 

Oświadczenie składam w celu ustalenia wysokości świadczeń socjalnych (świadczenia pieniężne). 

Prawdziwość  wyżej  wymienionych  danych  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem,  świadomy

odpowiedzialności karnej oraz konsekwencji określonych w Rozdziale V § 17 Regulaminu Zakładowego

Funduszu  Świadczeń  Socjalnych  w  SP  ZOZ  Wojewódzkim  Szpitalu  Zespolonym  

im. J. Śniadeckiego w Białymstoku („Osoba uprawniona, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie 

o  wysokości  dochodu  uprawniającego  do  świadczenia  z  Funduszu  lub  przedłożyła  sfałszowany

dokument obowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanego świadczenia w całości”).

Jednocześnie zobowiązuję się do udokumentowania na wniosek Komisji Socjalnej  wykazanych  
w oświadczeniu dochodów.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyznania 
świadczeń socjalnych z ZFŚS /zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.)/.

                                                                                      ………………………………………
Podpis osoby uprawnionej do świadczeń socjalnych 



Pouczenie

1. Podstawą  do  ustalenia  dochodu  jest  średniomiesięczny  przychód  brutto  z  roku

poprzedzającego złożenie wniosku.

2. Osoba  składająca  oświadczenie  ma  obowiązek  ująć  w  oświadczeniu  pełną  wysokość

przychodów  uzyskiwanych  przez  wszystkich  wspólnie  zamieszkujących  

i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe osób.

3. W  celu  wyliczenia  poprawnej  kwoty  uwzględnić  należy  wszystkie  przychody  osoby

uprawnionej i wszystkich wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo

domowe osób, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, włącznie z przychodami z umów

o pracę oraz umów cywilnoprawnych, otrzymywanymi emeryturami,  rentami,  dochodami  

z gospodarstwa rolnego, dochodami z działalności gospodarczej, przychodami z tytułu najmu

lub  dzierżawy,  zasiłkami  wypłacanymi  osobom  bezrobotnym  i  innymi  przychodami

wpływającymi na sytuację socjalną osoby uprawnionej.


