
ZARZADZENIE NR 5 /2021
Dyl.ektora Szkoly Podstawowej nr 75  im. Powstafic6w Wielkopolskjch

W Poznaniu
z dnia 1 kwietnia 2021 r.

N.a:#_i:I:.Ustowazdnia26stycznial982rokuKartaNauezyciela(DzUz2019rpoz.

2215  ze zrn.).

::ho:.a:a:rxxxv/3:3IV/2008REdyMiastapoznaniazdnid8kwieinia2008rohawsprowie5r:_d.:.:finanso.wyc.hna.pomoczdrowoinqdlanaueaycielikorzysteyqaychzopiekizdr;wotn;I,

o:.e_Sl_:nia   rodzai6w   twiedczeh   w   ramach   te]   pomocy   orae   warunk6:   I   sposobu -;;I

przyznowania,

Uc:_al_aNr,n/:.3.4/V!2008RadyMiastapomaniazdnia8lipca2008rzmienidyqcauehwal?

w:prowie:ro:k6:finansowychnapomoczdrowotnqdlanoneycielikorzystajqcychzopieii

z:a_wothe|,ckresleniarodzdy6wtwiedczehwranachtejpouncyoraewarm;6;ispos;bujey

przyznowania

§1.

WprowadzamRegulaminprzyznawania§wiadczefiwramachpomocyzdrowotnej
dlanauczycieliSzkolyPodstawowejnr75im.Powstafic6wWielkopolskich
w Poznaniu.

§2.

Zarzadzenie obowiazuje z dniem wprowadzenia.

§3.

Regulamin stanowi zalapznik ur 1 .

I -:  :'i`(I.`)I   :    ==:  :.`,   ,..-,

---.  . .-`  :    i..



REGULAMIN PRZYZNAWANIA SWIADCZEN W RAMACH
POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI

SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 75 IM. POWSTANCOW
WIELKOPOLSKICH W POZNANIU

Podstawa prawna :

1)  Ustawa z dnia 26 stycznia  1982 roku  Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r.

poz. 2215 ze zm.)

2)  Uchwala Nr XXXV/353IV/2008 Rady Miasta Pozmania z dnia 8 kwietnia

2008  roku  w  sprawie  §rodk6w  finansowych  na  pomoc  zdrowotna  dla

nauczycieli   korzystajacych   z   opieki   zdrowotnej,   okre§lenia  rodzaj6w

§wiadczefi   w   ramach   tej    pomocy   oraz   warunk6w   i    sposobu   jej

przyznawania
3)  Uchwala Nr Xl/434IV/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 8 lipca 2008 r.

zmieniajapa        uchwale  w   sprawie   §rodk6w   finansowych  na  pomoc

zdrowotna dla nauczycieli korzystaj acych z opieki zdrowotnej , okre§lenia

rodzaj6w §wiadczeh w ramach tej pomocy oraz warunk6w i  sposobu jej

przy2mawania

Postanowienia og6Ine

§1

Uzyte w Regulaminie okre§lenia oznaczaja:

1)  Fundusz   -   Zakladowy   Fundusz   Zdrowotny   Nauczycieli   utworzony

w Szkole Podstawowej ur 75 im. Powstahc6w Wielkopolskich w Poznaniu.

2)  Pracodawca - Szkcta Podstawowa nr 75 im. Powstafic6w Wielkopolskich

w Poznaniu, reprezentowana przez Dyrektora.
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3)  Komisja  Socjalna - zesp61  powofany  przez pracodawc?  do  opiniowania

przyznanych   w   oparciu   o   Regulamin   Funduszu   §wiadczeh   osobom

upraunionym.

Zasady tworzenia Funduszu i administrowanie jego §rodkami

§2

1.   Srodki finansowe przeznaczone na §wiadczenia w ramach pomocy zdrowotnej

wyodrebnione s? w zatwierdzonym planie finansowym Szkoly Podstawowej

nr  75   im.   Powstahc6w  Wielkopolskich  w  Poznaniu,  w  wysoko§ci  0,3%

planowanych rocznych Srodk6w przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe

dla nauczycieli.

2.   Dysponowanie §rodkami finansowymi, o kt6rych mowa w ust. I , powierza si?

dyrektorowi szkoly.

Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu

§3

1.   Do  otrzymania  pomocy  zdrowotnej  uprawnieni  s? nauczyciele  aktualnie

pracujacy    i    nauczyciele,    kt6rzy   przeszli    na    emerytur?,    rents    lub

korzystajacy z nauczycielskiego §wiadczenia kompensacyjnego.

2.   Nauczyciel zatrudniony w kilku szkolach jest uprawniony do otrzymania

pomocy zdrowotnej tylko u j ednego pracodawcy.

3.   Nauczyciel   po   przej§ciu  na   emerytur?   1ub   rents  jest  uprawniony   do

otrzymania pomocy zdrowotnej u pracodawcy, u kt6rego byl zatrudriony

bezposrednio przed przej§ciem na emeryture lub rent?.
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Zasady przyznawania §wiadczeh z Funduszu

§4

1.Swiadczenieprzyznawanewramachpomocyzdrowotnejdlanauczycielijest

jednorazowym,    bezzwrotnym   §wiadczeniem   pieni?Znym   przyznawanym

w danym roku budzetowym.

2.   Warunkiem przyznania pomocy jest zlozenie  wniosku  o jej  przyznanie  wg

wzoru stanowiacego zalacznik nr 1  do niniejszego regulaminu.

3.   Wniosek   naledy   zlody6   do   Dyrektora   Szkoly   Podstawowej   nr   75   im.

Powstafic6w Wielkopolskich  w Poznaniu.

4.   W    przypadku    dotyczacym    dyrektora    szkoly    wniosek    skladany   jest

Dyrektorowi Wydziafu O§wiaty Urz?du Miasta Po2mania.

5.   Wnioski  w  sprawie  przyznania pomocy  sa rozpatrywane  dwa razy  w roku

szkolnym:

a)   do 27 pazdziemika danego roku

b)   do  15 czerwca danego roku

6.   W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach whosek moze bye rozpatrywany

w irmym terminie.

7.   Z wnioskiem o przyznanie zasilku pieni?inego z funduszu zdrowotnego moze

wystapi6:

a)   nauczyciel, osobi§cie lub za posrednictwem czlonka rodziny lub irmej

osoby, jesli sytuacja zdrowotna na to  nie pozwala

t>)   Rada   Pedagogic2ma   Szkoly   Podstawowej   nr   75   im.   Powstafic6w

Wielkopolskich w Poznaniu

c)   organizacja zwiazkowa, do kt6rej nauczyciel naledy.

§5
I.   Swiadczenie przyznawane jest

a)  w zwiazku z przewlekla lub ciezk? choroba.



b)  1eczeniem   specjalistycznym   (np.   badania  diagnostyczne,   zabiegi

rehabilitacyjne  lub  zakup  niezbednych  do  wykonywania  zawodu

Srodk6w   pomocniczych   takich  jak   okulary,   aparaty   sfuchowe,

protezy z?bowe).

§6

I.   Do wniosku naledy dofaczy6:

a)   zaswiadczenie lekarskie stwierdzajape przewlekla lub przebyt? chorob?.

Zaswiadczenie powirmo bye wystawione nie p6Zniej niz jeden miesiac

przed data zfozenia wniosku,

b)   imienne rachunki dokumentujqce poniesione koszty leczenia, w tym np.

kwoty wynikajace z zakupu lek6w, zabieg6w rehabilitacyjnych, szkiel

korekcyjnych czy protezy zebowej,

c)   oswiadczenie  o  dochodach  (brutto)  na  jednego  czlonka  rodziny  ze

wszystkich   Zr6del  przychodu   osiagni?tych   z   ostatnich   3   miesi?cy

poprzedzaj apych zlo2enie wniosku.

§7

1.  Nauczyciel   moze   ubiega6   si?   o   pomoc   zdrowotna  jeden   raz   w   roku

szkolnym.

2.  Dofinansowanie zakupu szkiel korekcyjnych przysfuguje maksymalnie co

2 lata.

§8

1.  Prawidlowo zlozony wniosek, po zaopiniowaniu przez Komisj? Socjalna,

jest przedstawiany pracodawcy.

2.   Decyzj?  o  przyznaniu  §wiadczenia  oraz  o  jego  wysoko§ci  podejmuje

dyrektor szkoly.



3.   W   przypadku   §wiadczenia   dla   dyrektora   szkoly   decyzje   podejmuje

Dyrektor   Wydziafu   Oswiaty   Urz?du   Miasta  Poznania  po   otrzymaniu

stosownego upowainienia od Prezydenta Miasta Poznania.

§9

1.   Wysokos6  przyznanego  §wiadczenia  pieni?inego  uzaleiniona  jest  od

sytuacji  materialnej  skladajapego  wniosek  i  nie  mo2e  przekracza6  3/4

wysokosci     najwyzszego    wynagrodzenia    zasadniczego    nauczyciela

stadysty.

2.   Przyznane   §wiadczenia  maja  charakter  uznaniowy   i   zaleza  od   ilo§ci

Srodk6w zgromadzonych na rachunku Funduszu.

Postanowienia kohcowe

§10

Pracodawca    prowadzi     ewidencje     rodzaj6w     oraz    wysokosci     Swiadczefi

udzielonych    poszczeg61nym    osobom    uprawnionym    zgodnie    z    zasadami

okreslonymi w Regulaminie.

§11

WsprawachnieuregulowanychpostanowieniamiRegulaminumaj?zastosowanie

powszechnie obowiqzujape przepisy prawa.

§12
Zmiana postanowieh Regulaminu jest dokonywana w trybie przewidzianym dla

jego ustalenia.



§13

Regulamin   zostal  uzgodniony  z   zakladowymi   organizacjami   zwiazkowymi,

dzialajapymi u Pracodawcy.

§14

Regulamin wchodzi w 2ycie z dniemQ£.,.Ofu.£O" Ufv


