
 

 

 

 

 

REGULAMIN 

 

GOSPODAROWANIA   ŚRODKAMI 

   FUNDUSZU  ZDROWOTNEGO  DLA NAUCZYCIELI 

przy 

SPECJALNYM  OŚRODKU   SZKOLNO   WYCHOWAWCZYM 

DLA   DZIECI   I   MŁODZIEŻY   

 NIESLYSZACEJ   I   SLABO SLYSZĄCEJ 

im. JANA  PAWLA  II 

W LUBLINIE 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna Regulaminu: 
Uchwała Rady Miasta Lublina z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie określenia 

rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli przedszkoli, szkół, placówek prowadzonych przez Miasto Lublin, 

korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich 

przyznawania. 

 

 



 

 

Rozdział I:  Tworzenie Funduszu  Zdrowotnego 

 

§1. 

 
1. Fundusz zdrowotny  dla nauczycieli tworzony jest z budżetu w wysokości 

     0,3% planowanych środków wynagrodzenia osobowego dla nauczycieli. 

 

 

Rozdział II:     Administrowanie funduszem. 
 

§ 2 

 
1. Funduszem administruje Dyrektor Ośrodka. 

 

2. Dyrektor raz w roku do 31 marca na zebraniu Rady Pedagogicznej składa 

sprawozdanie z wykonania rocznego budżetu ZFŚS. 

 

 

§ 3 
 

1. Wszystkie zmiany w regulaminie podlegają uzgodnieniu z zakładowymi   

         organizacjami związkowymi i wymagają formy pisemnej. 

 

 

Rozdział III:  Przeznaczenie i podział funduszu 
 

§ 4 

 
1. Pomoc finansową z funduszu zdrowotnego przyznaje się nauczycielom    

    czynnym zawodowo, emerytowanym i rencistom. 

 

 § 5 

 
1. Pomoc finansową można uzyskać na:  

a) przewlekłą lub ciężką chorobę 

b) leczenie szpitalne (operacyjne, długotrwałe) 

c) długotrwałe leczenie specjalistyczne (rehabilitacyjne, sanatoryjne 

poszpitalne). 



 

 

§ 6 
 

1. Warunkiem otrzymania zapomogi zdrowotnej jest złożenie przez nauczyciela 

     następujących dokumentów: 

a) wniosek o zapomogę 

b) aktualne zaświadczenie lekarskie 

c) karta informacyjna 

d)  skierowanie na turnus rehabilitacyjny, rehabilitację 

e) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (rachunki, faktury 

za leki, badania diagnostyczne i inne środki medyczne) 

f)  dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia specjalistycznego 

(rachunki, faktury za pobyt w zakładach opieki zdrowotnej, 

specjalistyczne badania diagnostyczne) 

g) oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów 

przypadających na jednego członka rodziny za okres trzech miesięcy, 

poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. 

 

2. Wniosek o przyznanie nauczycielowi pomocy zdrowotnej może złożyć 

również przełożony nauczyciela, przedstawiciel związków zawodowych, 

rada pedagogiczna, osoba przez niego upoważniona, jeżeli nauczyciel nie jest 

zdolny do podejmowania czynności w tym zakresie. 

§ 7 
 

1. Pomoc zdrowotna jest udzielana jako jednorazowe bezzwrotne 

świadczenie pieniężne. 

 

2. Rozpatrywanie wniosków odbywa się dwa razy w roku: do 15 kwietnia 

i do15 października. 

 

 

3. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być rozpatrzony w innym 

terminie. 



 

 

4. Wysokość dofinansowania, o którym mowa w § 5 ust. 1, ustalana  jest 

każdego roku i zawarta w załączniku. 

 

5. Wysokość dofinansowania kosztów poniesionych na leczenie uzależniona  

jest od:                                                                                                                                                                                           

a)  aktualnej sytuacji życiowej i materialnej nauczyciela 

 

b)  przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych wpływających    

     na rodzaj leczenia i opieki 
 

c) wysokości udokumentowanych, poniesionych kosztów leczenia. 

 

6. Dofinansowanie kosztów poniesionych na leczenie jest wypłacane w         

         miarę posiadanych środków finansowych. 

                                                                                                   

 

                                                                     § 8 

 

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 stycznia 2011 roku. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


