
REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA FUNDUSZU ZDROWOTNEGO 

DLA NAUCZYCIELI 
Zespołu Szkół w Kołbaczu 

PODSTAWA PRAWNA:  

Na podstawie Ustawy z dnla26 stycznia I982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 3 poz. 19) z późniejszymi 

zmianami i wytycznych Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 28 września 1987r. w sprawie 

środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli 

emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej (Dz. U. MO i W nr 9 poz. 55) wprowadza 

się następujące zasady korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną 

dla nauczycieli. 

§1 

 Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wynoszą 0,3 % rocznego 

limitu wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli. 

§2 

 Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, zwanymi dalej 

funduszem zdrowotnym, dysponuje dyrektor szkoły 

 §3  

Środki funduszu zdrowotnego przeznacza się dla: 

 - nauczycieli czynnych zawodowo zatrudnionych, na co najmniej w wymiarze 1/2 etatu,  

- emerytów i rencistów - byłych nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Stare 

Czarnowo. 

§4  

Ze środków finansowych funduszu zdrowotnego mają prawo korzystać nauczyciele, którzy:  

- Ieczą się z powodu przewlekłej choroby lub gdy przebieg choroby jest wyjątkowo ciężki, 

 - korzystać muszą z pomocy leczniczej specjalistycznej. 

 §5  

Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego. Wysokość pomocy uzależniona jest 

od ilości środków zgromadzonych na funduszu oraz liczby ubiegających się o pomoc. 

§6 

Nauczyciel ubiegający się o przyznanie pomocy zdrowotnej obowiązany jest załączyć do podania 

 - zaświadczenie lekarskie,  

- dowody (rachunki) poniesionych kosztów leczenia,  

- zaświadczenie o wysokości zarobków nauczyciela. 

§7  

Z inicjatywą w sprawie przyznania zasiłku może wystąpić zainteresowany nauczyciel, jego opiekun, 

a także jego przełożeni, związki zawodowe działające na terenie szkoły, rada pedagogiczna.  

§8 

 Pomoc zdrowotna przyznawana jest przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii związków 

zawodowych. 

 §9 

 Nauczyciele podania składają do dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły do wójta gminy, który 

rozpatruje je raz na kwartał lub wg potrzeb 

§10  

Obsługę administracyjno - finansową prowadzi Księgowość Urzędu Gminy w Starym Czarnowie. 

§ 11  

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 


