Załącznik
do Uchwały Nr XIV/145/2019
Rady Miejskiej w Redzie
z dnia 28 listopada 2019 r.

REGULAMIN
GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI FINANSOWYMI
PRZEZNACZONYMI NA POMOC ZDROWOTNĄ DLA NAUCZYCIELI
PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ
MIASTO REDA
1.

2.

§1
Niniejszy Regulamin określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy
zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w
przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda oraz dla nauczycieli,
którzy przeszli na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne, z przedszkoli i szkół
prowadzonych przez Gminę Miasto Reda.
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) organizacji związkowej – należy przez to rozumieć organizacje związkowe
reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2232 z późn. zm.), zrzeszające nauczycieli, obejmujące swoim zakresem działania
szkoły,
2) minimalnym wynagrodzeniu za pracę – należy przez to rozumieć minimalne
wynagrodzenie za pracę określone w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177),
3) funduszu zdrowotnym – należy przez to rozumieć środki finansowe przeznaczone na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli.
4) pomocy zdrowotnej – należy przez to rozumieć pomoc udzieloną nauczycielowi z
funduszu zdrowotnego.

§2
Wysokość środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określana jest
corocznie w uchwale Rady Miejskiej w Redzie w sprawie budżetu miasta Reda w wysokości
0,1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeń.
§3
1. Środki finansowe, o których mowa w § 2, są ujmowane na każdy rok budżetowy w planie
finansowym Gminy Miasto Reda.
2. Środkami finansowymi, o których mowa w § 2, administruje kierownik Referatu Oświaty i
Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta w Redzie.
§4
1. Pomoc zdrowotna z funduszu zdrowotnego udzielana jest raz w roku budżetowym w
formie jednorazowego bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc zdrowotna może być przyznana
powtórnie w danym roku.

3. Pomoc zdrowotna przyznawana jest m.in. w związku z:
1) chorobą zawodową,
2) chorobą przewlekłą,
3) długotrwałym leczeniem szpitalnym i leczeniem poszpitalnym,
4) długotrwałym leczeniem specjalistycznym,
5) leczeniem sanatoryjnym nie refundowanym przez żadną instytucję,
6) koniecznością zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego lub
środków pomocniczych (np. aparaty słuchowe).
§5
1. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od:
1) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych wpływających na sytuację
materialną nauczyciela np. zapewnienia dodatkowej opieki choremu, zakup
specjalistycznego sprzętu, leków, koszty dojazdu itp.,
2) wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela wydatków
związanych z leczeniem,
3) sytuacji materialnej rodziny nauczyciela (po odliczeniu udokumentowanych
poniesionych przez nauczyciela wydatków na leczenie),
4) czasu leczenia,
5) liczby złożonych przez nauczycieli wniosków,
6) wysokości środków finansowych ustalonych na ten cel w danym roku w budżecie
Gminy Miasto Reda.
2. Maksymalna wysokość przyznanej nauczycielowi pomocy zdrowotnej w danym roku
budżetowym nie może być wyższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
obowiązującego w tym okresie.
3. Pomoc zdrowotna wypłacona z funduszu zdrowotnego nie ma charakteru roszczeniowego.
Przyznanie i wysokość świadczenia pieniężnego zależy od środków zgromadzonych w
funduszu zdrowotnym. W przypadku braku środków na pełne pokrycie potrzeb pomoc
zdrowotna będzie przyznawane częściowo lub nie będzie przyznawana.
§6
1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest na podstawie wniosku nauczyciela, którego wzór
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
1) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (faktury VAT, rachunki),
2) zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt istnienia choroby i okres jej trwania,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,
3) inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej.
3. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych, w tym zawiera braki w dokumentacji, o
której mowa w ust. 2, nauczyciel zostaje wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania.
4. W przypadku nieusunięcia braków w terminie, o którym mowa w ust. 3, wniosek będzie
pozostawiony bez rozpatrzenia.
§7
Wnioski w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej składa się w Referacie Oświaty i Spraw
Społecznych w Urzędzie Miasta w Redzie w terminach:
1) do 30 kwietnia,
2) do 30 września.

§8
1. W celu gospodarowania środkami funduszu zdrowotnego powoływana jest w Urzędzie
Miasta w Redzie Komisja ds. pomocy zdrowotnej, zwana dalej Komisją, w skład której
wchodzą:
1) Przewodniczący – Zastępca Burmistrza Miasta Redy ds. społecznych i oświaty,
2) Członkowie:
a) kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta w Redzie,
b) po 1 przedstawicielu organizacji związkowych.
2. Komisja rozpatruje wnioski na posiedzeniu zwoływanym nie rzadziej, niż jeden raz na pół
roku.
3. Kworum stanowi co najmniej połowa składu Komisji, która podejmuje decyzje zwykłą
większością głosów.
4. W przypadku równej liczby głosów ostateczną decyzje podejmuje Przewodniczący Komisji.
5. Obsługę Komisji zapewnia Referat Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta w
Redzie.
6. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
7. Komisja działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym zasady określone
w niniejszym Regulaminie.
8. Przewodniczący i członkowie Komisji zobligowani są do zachowania tajemnicy obrad
i złożenia pisemnego oświadczenia o poufności informacji w tym
przedmiocie, oraz
przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów o ochronie danych osobowych. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
9. Na wezwanie Komisji nauczyciel zobowiązany jest złożyć dokumenty potwierdzające
wysokość dochodu wykazanego we wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej.
10. Na wniosek zainteresowanego wydawane jest pisemne uzasadnienie odmowy przyznania
pomocy zdrowotnej.
§9
Pomoc zdrowotna wypłacana jest na wskazany przez nauczyciela rachunek bankowy.

