Procedura
przyznawania zapomóg zdrowotnych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Katowicach zgodnie z Uchwałą nr IX 168/07 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2007r. w
sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
oraz warunków i sposobu ich przyznawania

PODSTAWA PRAWNA
Regulamin przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
opracowany został na podstawie : art.72 ust.1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta
Nauczyciela / Dz.U. z 1997r. Nr 56, poz.357, zm; Dz.U. z 1998r. Nr 106, poz.668, Nr 111, poz. 1194, Nr
144, poz. 1615, z 2002r. Nr 113, poz. 984 /, Dz.U.240 z 2002r., poz.2052 w związku z art.30 ust.2 pkt 4
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym i Uchwały nr IX 168/07 Rady Miasta Katowice z
dnia 25 kwietnia 2007r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania.” Oraz rozporządzenia PE i
Rady (UE) 2016 /697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. Urz. UE. L. NR 119
str.1), wchodzące w życie dnia 25 maja 2018r.

§1

Do korzystania z Funduszu uprawnieni są zgodnie:

z art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela - nauczyciele korzystające z opieki lekarski zatrudnieni na co
najmniej 1/2 obowiązującego wymiaru zajęć dydaktyczno-wychowawczych ( art. 91b ust. 1) . Jeżeli
jest mowa o nauczycielach należy rozumieć przez to: nauczycieli, wychowawców i innych
pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach, o których mowa w art. 1 ust.1 pkt. 1- 3 .
art.72 ust. 4 KN - nauczyciele ,emeryci i renciści. Oznacza to, że z funduszu na pomoc zdrowotną
korzystać będą mogli tylko ci nauczyciele emeryci i renciści, którzy będąc wcześniej czynnymi
nauczycielami przed przejściem na emeryturę lub rentę korzystali z tego funduszu.
§2

1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku ( zapomogi ) pieniężnego , który może być
przyznany nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do pomocy zdrowotnej wg w/ w
Uchwały:
1) leczenie szpitalne wynoszące ponad 14 dni
2) leczenie z powodu przewlekłej choroby związanej z wykonywanym zawodem lub
wymagającej stałej opieki specjalistycznej
3) zwolnienie lekarskie trwające co najmniej 2 miesiące
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choroby

2. Z funduszu zdrowotnego uprawnieni nauczyciele mogą korzystać tylko raz w roku.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach spowodowanych przewlekłą chorobą zasiłek może być
przyznany bez zachowania warunku określonego w ust 2, w zależności od posiadanych środków.

§3

1. Nauczyciel , emeryt ,rencista występujący o zapomogę składa do dyrektora szkoły stosowny
wniosek ( druk do pobrania w szkole lub ze szkolnej strony internetowej – zał. 1) oraz załączniki w
postaci dokumentów poświadczających wydatki poniesione na leczenie ( faktury) i okoliczności
uprawniające do pomocy zdrowotnej wg w/ w Uchwały, zgodę na przetwarzanie danych ( zał.2),
informację dotyczącą odbioru przyznanej kwoty ( zał. 3)
2. Z wnioskiem o przyznanie zapomogi może wystąpić także prawny opiekun , jeżeli zainteresowany
nauczyciel nie jest zdolny osobiście do podejmowania tej czynności, lub dyrektor szkoły.
3. Załączniki w postaci kserokopii dokumentów poświadczających wydatki poniesione na leczenie
powinny posiadać datę z sześciomiesięcznego przedziału czasowego poprzedzającego złożenie
wniosku o zapomogę zdrowotną.
4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach niemożności złożenia wniosku do pół roku od
poniesionych wydatków, Komisja uzna, a Dyrektor zatwierdzi, dokumenty poświadczające wydatki
poniesione na leczenie z okresu nie dłuższego niż rok od daty złożenia wniosku.

§4

1. Środkami finansowymi dysponuje dyrektor szkoły.
2. Wnioski o przyznanie zapomogi opiniuje komisja powołana przez dyrektora szkoły, w skład której
wchodzą:
-- dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej
- po jednym przedstawicielu nauczycielskich organizacji związkowych działających w szkole
3. Komisja przy opinii o przyznanie zapomogi winna brać pod uwagę wiarygodność motywacji
podań przez zainteresowanych , wysokość kosztów poniesionych w związku z prowadzonym
leczeniem oraz sytuacje materialną nauczyciela.
4. Wysokość zasiłku dla zainteresowanego nauczyciela proponuje Komisja po analizie
podania i swoją propozycję w tym zakresie przedkłada dyrektorowi szkoły.
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5. Zasiłek przyznaje dyrektor szkoły po zapoznaniu się z opinią komisji.
6. W razie odmowy udzielenia zasiłku dyrektor szkoły zobowiązany jest powiadomić
zainteresowanego nauczyciela pisemnie w trybie Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
7. Posiedzenia komisji odbywają się trzy razy w roku kalendarzowym.
8. Na posiedzeniu komisji są rozpatrywane wnioski za dany rok kalendarzowy.
9. W pracach komisji nie może uczestniczyć nauczyciel , którego wniosek dotyczy.
10. Wnioski o zapomogę zdrowotną w danym roku kalendarzowym przyjmowane są do
listopada .
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§5

1. Procedura przyznawania zapomóg zdrowotnych oraz wniosek i wzór zgody na przetwarzanie
danych osobowych jest zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
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