REGULAMIN
przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy.
Podstawa prawna: Uchwała Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 października 2007r w
sprawie rodzajów oraz warunków przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli.
§1
1. Fundusz zdrowotny tworzą środki finansowe wyodrębnione w budżecie ZPS z
przeznaczeniem na pomoc dla nauczycieli i stanowią 0,3% planowanych rocznych
środków przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.
2. Środkami, o których mowa w pkt. 1 zarządza dyrektor.
3. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje dyrektor ZPS.
§2
Ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną mają prawo korzystać:
1. nauczyciele zatrudnieni w ZPS co najmniej w połowie obowiązkowego wymiaru
godzin zajęć dydaktyczno- wychowawczych,
2. nauczyciele – emeryci i renciści korzystający z Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych ZPS.
3. Pomoc zdrowotna przyznawana jest nauczycielom, którzy spełniają między innymi
jeden z poniższych warunków:
a) leczą się z powodu przewlekłej choroby lub gdy przebieg choroby jest
wyjątkowo ciężki,
b) korzystają z pomocy leczniczej wysokospecjalistycznej,
c) zakupują specjalistyczny sprzęt medyczny.
§3
Przy rozpatrywaniu podań nauczycieli oraz nauczycieli – emerytów i rencistów rozważa
się w szczególności:
1) wysokość dodatkowych kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z
prowadzonym leczeniem,
2) okoliczności wpływające na sytuację materialną (choroba przewlekła,
konieczność dalszego leczenia w domu i stosowanie specjalnej diety,
zapewnienie choremu dodatkowej opieki itp.)
§4
1. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie do dyrektora ZPS podania o
przyznanie zasiłku pieniężnego, popartego zaświadczeniem lekarskim.
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2. Do podania należy dołączyć dokumenty potwierdzające poniesione koszty związane
z leczeniem.
3. Wniosek o przyznanie nauczycielowi świadczenia zdrowotnego może złożyć
przełożony nauczyciela, przedstawiciel związków zawodowych, członek rady
pedagogicznej szkoły, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do czynności w
tym zakresie.
4. Pomoc zdrowotna udzielana jest raz w roku. W uzasadnionych szczególnych
przypadkach świadczenie zdrowotne może być przyznane powtórnie w danym roku.
5. Świadczenia zdrowotne będą przyznawane w zależności od posiadanych środków.
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