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Regulamin Zakładowego Funduszu Zdrowotnego 

dla nauczycieli Bursy Szkolnej nr 5 
 

§ 1 

Podstawą opracowanego Regulaminu Zakładowego Funduszu Zdrowotnego są następujące 

przepisy określające zasady tworzenia tego funduszu i gospodarowania jego środkami: 

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  - Art. 72, ust. 1 i 4  

(Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późniejszymi zmianami).   

2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2006r, Nr 256, poz. 

2572 z późn. zm.). 

3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (DzU nr 79, poz. 854 z późn. 

zm.) 

4. Uchwała nr 237/XVI/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie 

określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Lublin, 

korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków  i sposobu ich przyznawania. 

 

§ 2 

W sprawie nie uregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu i wymienionymi  

w §1 przepisami prawa, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 3 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o Funduszu, rozumie się przez to Zakładowy Fundusz 

Zdrowotny, ilekroć jest mowa o bursie, rozumie się przez to Bursę Szkolną Nr 5 w Lublinie, 

natomiast ilekroć jest mowa o Dyrektorze rozumie się Dyrektora Bursy 

 

§ 4 

Fundusz zdrowotny tworzą środki finansowe wyodrębnione w planie finansowym bursy  

z przeznaczeniem na pomoc dla nauczycieli i stanowią 0,3% planowanych rocznych środków 

przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli.  

 

§ 5 

Środkami Zakładowego Funduszu Zdrowotnego administruje Dyrektor. 

 

§ 6 

Dyrektor powołuje komisję do rozpatrywania pisemnych wniosków o udzielenie zasiłku. 

Komisja powoływana jest na okres 3 lat. 

 

§ 7 

1. Komisję tworzą: 

a. przedstawiciel Związków Zawodowych działających w bursie, 

b. 2 przedstawiciel nauczycieli zatrudnionych w bursie; 

c. członkowie komisji na swym pierwszym posiedzeniu powołują spośród siebie 

przewodniczącego. 

2. Na wniosek członka komisji lub z własnej inicjatywy Dyrektor może zmienić skład 

komisji.  

3. Komisja podejmuje decyzje większością głosów, w przypadku równej ilości głosów głos 

przewodniczącego jest rozstrzygający. 

4. Z posiedzenia komisja sporządza protokół, który zatwierdza dyrektor bursy. 
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5. Komisja prowadzi dokumentację wniosków i przyznanych zapomóg. Dokumentacja jest 

zabezpieczona w gabinecie dyrektora. 

6. Członkowie komisji są zobowiązani do ochrony i nieujawniania danych osobowych osób 

ubiegających się o udzielenie pomocy zdrowotnej 

 

§ 8 

1. Pomoc zdrowotna udzielana jest wyłącznie w formie zasiłku pieniężnego dla 

nauczycieli zatrudnionych, co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin 

zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, 

rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. 

2. Jeżeli jednak nauczyciel zatrudniony jest w kilku szkołach lub placówkach i w żadnej 

z tych szkół, czy placówek nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 

obowiązkowego wymiaru zajęć, w sumie jednak ilość jego godzin we wszystkich 

szkołach lub placówkach obejmuje 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, nauczyciel ten 

może korzystać z pomocy zdrowotnej. 

 

§ 9 

Wnioski o udzielenie zasiłku finansowego z funduszu pomocy zdrowotnej rozpatrywane są 

dwa razy w roku (czerwiec, grudzień), za wyjątkiem szczególnych przypadków zdrowotnych 

nauczycieli, nauczycieli emerytów oraz rencistów i związanych z tym potrzeb finansowych. 

 

§ 10 

Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną (leczenie) składają 

zainteresowani nauczyciele Dyrektorowi dołączając aktualne zaświadczenie lekarskie  

o chorobie i jej leczeniu lub kartę informacyjną ze szpitala w związku z pobytem w szpitalu  

i oświadczenie o zarobkach (dochodach) w roku poprzedzającym. Do wniosku dołącza się 

rachunki dokumentujące koszty poniesione w związku z chorobą. 

 

§ 11 

Z inicjatywą przyznania  pomocy zdrowotnej nauczycielowi może wystąpić bezpośrednio 

dyrektor, ogniwo związku zawodowego, a także rada pedagogiczna lub rada bursy. Należy 

jednak przed przyznaniem pomocy uzyskać zgodę osoby, której pomoc ma zostać udzielona. 

 

§ 12 

Wniosek należy złożyć na druku wg załącznika 2. 

 

§ 13 

Świadczenie przyznawane jest w związku z: 

a. przewlekłą lub ciężką chorobą, 

b. długotrwałym leczeniem szpitalnym, 

c. długotrwałym leczeniem specjalistycznym. 

 

§ 14 

 

Świadczenie może być przyznawane na: 
a. dofinasowanie zakupu: 

 sprzętu rehabilitacyjnego, aparatów słuchowych, okularów/szkieł kontaktowych, 

protez stomatologicznych, wózków inwalidzkich itp. 

 leków 
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b. na pokrycie kosztów leczenia ambulatoryjnego, szpitalnego, sanatoryjnego i o podobnym 

charakterze, 

c. na zapewnienie dodatkowej opieki zdrowotnej (opiekuna, pielęgniarki, położnej), 

d. na pokrycie kosztów zalecanej specjalnej diety, 

e. na inne formy pomocy wg zaleceń lekarskich 

 

§ 15 

Przy rozpatrywaniu wnoszonych przez nauczycieli wniosków komisja będzie brać pod uwagę 

nie tylko wysokość kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z przeprowadzeniem 

leczenia, ale również inne okoliczności wpływające na trudną sytuację materialną 

(przewlekłość choroby, konieczność dalszego leczenia, stosowanie specjalnej diety, 

zapewnienie dodatkowej opieki dla chorego, koszty stosowanych długotrwale specyfików, 

leków itp., stan materialny). 

 

§ 16 

Przyznanie i wysokość zapomogi zależy od środków zgromadzonych w Funduszu  

i przyznawane jest wg tabeli z załącznika nr 1. 

 

§ 17 

Zwolnione z podatku dochodowego są  jednie zapomogi przyznawane z tytułu długotrwałej 

choroby -  choroby leczone przez dłuższy okres, wśród których mieszczą się zwłaszcza 

wszystkie choroby zaliczane do chorób przewlekłych, nieuleczalnych, wrodzonych 

poświadczonych odpowiednimi dokumentami/zaświadczeniami lekarskimi. Oznacza to, że 

każdy przypadek należy analizować indywidualnie z uwzględnieniem wszystkich 

okoliczności sprawy. W związku z tym istnieje konieczność przedstawienia dokumentów 

potwierdzających spełnienie przewidzianych w tym przepisie warunków. 

 

 

§ 18 

1) Treść regulaminu uzgodniono ze Związkami Zawodowymi  

 

……………………………………….. 

(pieczęć podpis) 

 

2) Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem …………... roku.  

 

 

………….…………………………………… 

(pieczęć podpis dyrektora) 
 


