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REGULAMIN FUNDUSZU ZDROWOTNEGO  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 40 W LUBLINIE 

Regulamin podziału funduszu zdrowotnego dla nauczycieli emerytów i rencistów 

korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 

§1 

Pomoc zdrowotna udzielana jest jako jednorazowa bezzwrotna zapomoga w formie zasiłku 

pieniężnego nauczycielom zatrudnionym co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru 

godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz nauczycielom emerytom i rencistom , którzy 

przeszli na emeryturę lub rentę ze Szkoły Podstawowej nr 40. 

§2 

1. Środki finansowe przeznaczone na zapomogi w ramach pomocy zdrowotnej wyodrębnione 

są w zatwierdzonym planie finansowym szkoły w wysokości 0,3 % planowanych rocznych 

środków na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli. 2. Środkami finansowymi dysponuje 

dyrektor szkoły. 

§3 

Zapomoga zdrowotna przyznawana jest w związku z : 1 )przewlekłą lub ciężką chorobą, 

2)długotrwałym leczeniem szpitalnym, 3)długotrwałym leczeniem specjalistycznym. 

§4 

Tryb składania dokumentacji dotyczącej zapomogi zdrowotnej:  

1.Zapomoga przyznawana jest na wniosek nauczyciela składany dyrektorowi szkoły.  

2.W przypadku dotyczącym dyrektora szkoły wniosek składany jest dyrektorowi Wydziału 

Oświaty i Wychowania w Departamencie Czwartego Zastępcy Prezydenta Urzędu Miasta 

Lublin.  

3.Do wniosku załącza się : a)aktualne zaświadczenie lekarskie, b)dokumenty potwierdzające 

koszty leczenia, c)oświadczenie wnioskodawcy o dochodach przypadających na jednego 

członka rodziny.  

4.Decyzje o przyznaniu zapomogi oraz o jego wysokości podejmuje dyrektor szkoły.  

W przypadku dyrektora szkoły decyzję podejmuje Prezydent Miasta. 

 



§5 

Wysokość przyznanej zapomogi jest uzależniona od: 

1) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych; 

2) wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia; 

3) sytuacji materialnej nauczyciela.  

 

§6 

Regulamin uzgodniono ze związkami zawodowymi. 

§7 

Regulamin został opracowany zgodnie z Uchwałą nr 237/XVI/2008 Rady Miasta Lublin  

z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych  

w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych 

przez Miasto Lublin, korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania. 

 

Lublin, dnia 01.02.2008 


