Załącznik do
Uchwały Nr XL/315/2009
Rady Gminy Gniewino
z dnia 26 marca 2009 r.

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY

RODZAJE ŚWIADCZEŃ PRZYZNAWANYCH
W RAMACH FUNDUSZU NA POMOC
ZDROWOTNĄ
DLA NAUCZYCIELI
KORZYSTAJĄCYCH Z OPIEKI ZDROWOTNEJ
ORAZ WARUNKI I SPOSÓB ICH
PRZYZNAWANIA,
ZATRUDNIONYCH
W SZKOŁACH PROWADZONYCH
PRZEZ GMINĘ GNIEWINO
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§1
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) szkole – naleŜy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół,
dla którego organem prowadzącym jest Gmina Gniewino;
2) dyrektorze – naleŜy przez to rozumieć dyrektora szkoły w, o której mowa w pkt 1;
3) nauczycielu – naleŜy przez to rozumieć nauczycieli i innych pracowników
pedagogicznych zatrudnionych w szkole, o której mowa w pkt 1.
§2
1. W budŜetach szkół zabezpiecza się 0,3% planowanych rocznych wynagrodzeń
nauczycieli z przeznaczeniem na utworzenie funduszu pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
korzystających z opieki zdrowotnej.
2. Środki, o których mowa w ust. 1 nazywane są w dalszej części regulaminu „Funduszem”.
§3
1. Do korzystania z Funduszu uprawnieni są nauczyciele, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt
1 ustawy Karta Nauczyciela, korzystający z opieki zdrowotnej, zatrudnieni w wymiarze
nie niŜszym niŜ połowa obowiązującego wymiaru zajęć.
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1 zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę
lub rentę bez względu na datę przejścia na emeryturę lub rentę.
§4
1. Po przyjęciu uchwały budŜetowej przez Radę Gminy Gniewino dysponentem funduszu
stają się dyrektorzy.
2. Fundusz jest rozdysponowywany w postaci pienięŜnych zapomóg zdrowotnych.
§5
1. Nauczyciel ubiegający się o zapomogę zdrowotną składa do dyrektora podanie poparte
zaświadczeniem lekarskim, oraz oświadczeniem o zarobkach ze wszystkich źródeł.
2. Podanie, o którym mowa w ust. 1 w imieniu nauczyciela mogą składać równieŜ:
1) ogniwa związków zawodowych działających w szkole,
2) rady pedagogiczne,
3) członkowie rodziny nauczyciela, w uzasadnionych przypadkach.
3. Dyrektor rozpatruje pozytywnie wnioski po zasięgnięciu opinii organizacji związkowych
zrzeszających pracowników danej szkoły w szczególności wtedy, gdy wnioskodawca:
1) leczy się z powodu przewlekłej choroby, lub gdy przebieg choroby jest wyjątkowo
cięŜki,
2) leczy się w innej miejscowości, z powodu braku takiej moŜliwości w miejscu
zamieszkania,
3) przechodzi chorobę, która wymaga ponoszenia wysokich kosztów, takich jak zakup
drogich lekarstw, sprzętu rehabilitacyjnego, zapewnienie płatnych badań
specjalistycznych, zabiegów, dodatkowej opieki, stosowanie specjalistycznej diety
i innych w tym leczenie sanatoryjne.
4. Dyrektor jest zobowiązany do prowadzenia pełnej dokumentacji przyznawania świadczeń
w ramach Funduszu.
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§6
Na pisemny wniosek organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli szkół
prowadzonych przez Gminę Gniewino lub organu prowadzącego postanowienia niniejszego
regulaminu mogą podlegać negocjacjom, nie częściej niŜ raz w roku.
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