REGULAMIN FUNDUSZU ZDROWOTNEGO
ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 1
W ELBLĄGU
Na podstawie art. 72 ust 1 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021, poz. 1082) oraz
Uchwały nr V/49/2007 oraz Rady Miejskiej w Elblągu, uchwala się co następuje:
§ 1.
1.

Utworzony fundusz zdrowotny w wysokości 0,3% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli
przeznacza się na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

2.

Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dysponuje dyrektor szkoły.

3.

Pomoc zdrowotna udzielana jest na wniosek nauczyciela lub innej osoby w formie zasiłku pieniężnego.
§ 2.

1.

Dyrektor szkoły przyznaje zasiłki po zaopiniowaniu wniosków przez komisję.

2.

Komisję, o której mowa w ust. 1 powołuje dyrektor w składzie:
1)

trzech przedstawicieli szkoły, w tym społeczny inspektor pracy,

2)

po jednym przedstawicielu związku zawodowego działającego w szkole.
§ 3.

1. Zasiłek z funduszu zdrowotnego mogą otrzymać nauczyciele, którzy:
1)

leczą się w poradni onkologicznej,

2)

leczą się w poradni specjalistycznej na przewlekłe choroby: kardiologiczne, laryngologiczne, neurologiczne, układu
oddechowego, narządów ruchu, choroby wewnętrzne, ginekologiczne, reumatologiczne i inne choroby przewlekłe,

3)

wymagają stosowania szkieł korygujących wadę wzroku,,

4)

przebyli choroby okresowe trwające co najmniej 30 dni,

5)

odbyli co najmniej 2 - tygodniowe leczenie szpitalne,

6)

w wyniku zabiegów operacyjnych utracili narządy wewnętrzne lub zewnętrzne,

7)

w czasie rekonwalescencji wymagają wysokokalorycznej diety,

8)

korzystają z leczenia specjalistycznego poza miejscem zamieszkania (z uwagi na brak specjalistów w miejscu
zamieszkania).
§ 4.

1. Wysokość jednorazowego zasiłku ustala dyrektor szkoły w zależności od:
1)

wysokości posiadanych środków funduszu zdrowotnego,

2)

przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych biorąc pod uwagę sytuację materialną nauczyciela
(konieczność stosowania specjalistycznych leków, zapewnienia dodatkowej opieki chorego, dojazdu do lekarza, itp.),

3)

wysokość udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,

4)

sytuacji losowej wywołanej chorobą,

5)

poziomu dochodu na jednego członka rodziny.
§ 5.

1.

Z wnioskiem o przyznanie zasiłku pieniężnego z funduszu zdrowotnego nauczyciel, członek rodziny lub inna osoba
znająca sytuację zdrowotną i materialną nauczyciela występuje do dyrektora szkoły.

2.

Do wniosku dołączyć należy w szczególności:
1)

zaświadczenie lekarskie z poradni specjalistycznej potwierdzające leczenie związane z przewlekłą lub długotrwałą
chorobą (musi być podany rodzaj schorzenia, np. kardiologiczne, neurologiczne, laryngologiczne, układu
oddechowego, stomatologiczne, narządów ruchu, choroby wewnętrzne, ginekologiczne, reumatologiczne i inne
lub nazwa poradni specjalistycznej), Osobne zaświadczenia dla każdego schorzenia.

2)

faktury na wykup leków, związanych z leczeniem przewlekłej lub długotrwałej choroby,

3)

fakturę na zakup szkieł korygujących wadę wzroku,

4)

rachunki z gabinetów lekarskich,

5)

zaświadczenie o pobycie w szpitalu,

6)

oświadczenie o wysokości dochodów przypadających na jednego członka rodziny z ostatnich 3 miesięcy
poprzedzających złożenie wniosku.
§ 6.

1. Zasiłek na pomoc zdrowotną może być przyznany nauczycielowi nie częściej niż raz w roku.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być rozpatrzony w innym terminie.
§ 7.
1.

Wnioski o przyznanie zasiłku na pomoc zdrowotną Komisja Zdrowotna rozpatruje czterokrotnie w ciągu roku w
miesiącach: marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień.

2.

Terminy składania wniosków:
1)

Wnioski rozpatrywane w miesiącu marcu należy składać do 28 lutego.

2)

Wnioski rozpatrywane w miesiącu czerwcu należy składać do 31 maja.

3)

Wnioski rozpatrywane w miesiącu wrześniu należy składać do 31 sierpnia.

4)

Wnioski rozpatrywane w miesiącu grudniu należy składać do 30 listopada.
§ 8.

1.

Regulamin stosuje się do nauczycieli zatrudnionych szkole w wymiarze co najmniej w ½ obowiązującego wymiaru zajęć
oraz byłych nauczycieli po przejściu na emeryturę lub rentę.

2.

W przypadku mniejszych pieniędzy znajdujących się na koncie funduszu zdrowotnego niż wynika z wyliczonego
dofinansowania zasiłek pieniężny przyznawany jest w wysokości proporcjonalnej do posiadanych środków.
§ 9.

1. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

Do pobrania (pdf):
Wniosek o przyznanie dofinansowania z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

