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Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamuw Poznaniu w sprawie

powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej z Zakładowego

Funduszu Zdrowotnego Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu dla nauczycieli oraz

ustalenia regulaminu przyznawania takiej pomocy

Na podstawie:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997r. Nr 56, poz.357, z
późniejszymi zmianami).
2. Ustawa O Systemie Oświaty z dnia 7,09.1991r. (Dz. Ust. Nr 95, poz.425, z późniejszymi
zmianami),

3 . Uchwała nr XXXVI/353 /2008 Rady Miasta Poznania

zarządzam co następuje :

§1*

Powoł uję Komisję opiniującą wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz

nauczycieli emerytów i rencistów upoważnionych do korzystania z Funduszu.

Komisja będzie pracował a w następującym skł adzie:

1. Grażyna Szmyt-nauczyciel;

2. Ewa Zellner-nauczyciel;

3. Agata Borowska-nauczyciel, przedstawiciel Związku Zawodowego;

§2*

Ustalam regulamin udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli Regulamin Zakł adowego

Funduszu Zdrowotnego Szkoł y Podstawowej nr 7 w Poznaniu

§3-
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Szkoła Podstawowa BT 7
im, Erazma z Rotterdamu

60-158 Poznań, uL Galileusza 14
fceL/fax 61 862 49 SI

MIP 7 Funduszu Zdrowotnego Szkoły Podstawowej nr 7

im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

§ 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 (Dz.U. z 1997r. Nr 56, poz.357, z
późniejszymi zmianami).

2. Ustawa O Systemie Oświaty z dnia 7.09.199lr. (Dz. Ust. Nr 95, poz.425, z późniejszymi
zmianami).
3 . Uchwała nr XXXVl/353 /2008 Rady Miasta Poznania

§ 2

W sprawie nieuregulowanych 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 Zakł adowy Fundusz
Zdrowotny, ilekroć jest mowa o Szkole, rozumie się przez to Szkołę Podstawową nr 7 im.
Erazma z Rotterdamu w Poznaniu, natomiast ilekroć jest mowa o Dyrektorze rozumie się
Dyrektora Szkoł y

§ 4

Regulamin ma zastosowanie dla nauczycieli zatrudnionych co najmniej w poł owie
obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz nauczycieli
emerytów i rencistów upoważnionych do korzystania z Funduszu.

§ 5

środkami Zakł adowego Funduszu Zdrowotnego administruje Dyrektor.
§ 6

Dysponentem środków finansowych Zakł adowego Funduszu Zdrowotnego jest Dyrektor,
który powoł uje szkolną komisję do opiniowania pisemnych wniosków o udzielenie zasił ku.

§ 7

1. Szkolną komisję tworzą:

a) przedstawiciel Związków Zawodowych dział ających w Szkole,

b) wyznaczeni przez Dyrektora przedstawiciele nauczycieli zatrudnionych w szkole,

2. Komisja powoł ywana jest na okres 3 lat.

3. Na wniosek czł onka komisji lub z wł asnej inicjatywy Dyrektor może zmienić skł ad
komisji.



4. Komisja:

1) prowadzi dokumentację wniosków i przyznanych zapomóg;

2) przygotowuje wnioski pod względem formalnym (w tym zgodności przyznanych zapomóg

zgodnie z Tabelą dopł at Funduszu;

3) sporządza protokoł y z posiedzeń Komisji i przedstawia je dyrektorowi Szkoł y;

4) sporządza wzór sprawozdania do przedstawienia RP i uprawnionym emerytom i rencistom;

§ 8

Wnioski o udzielenie zasił ku finansowanego 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.

§ 9

1. Pomoc zdrowotna może być przyznana w związku z:

1) przewlekłą lub ciężką chorobą nauczyciela

2) leczeniem specjalistycznym;

3) leczeniem rehabilitacyjnym;

4) badaniami diagnostycznymi;

5) koniecznością zakupu szkieł korekcyjnych i aparatów sł uchowych;

6) koniecznością skorzystania z usł ug z zakresu protetyki dentystycznej i stomatologicznej;

2. Wysokość przyznanych środków finansowych w ramach pomocy zdrowotnej uzależniona
jest od sytuacji materialnej skł adającego wnioski i nie może przekraczać 3/4 wysokości

najwyższego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.
§ 10

1. Warunkiem przyznania świadczenia, jest zł ożenie wniosku o przyznanie pomocy
z funduszu świadczeń zdrowotnych do Dyrektora szkoł y.

2. Wniosek skł ada się na druku wg załącznika nr 2.

3. Do wniosku należy dołączyć dokumentację niezbędną do potwierdzenia przebiegu choroby

oraz wysokości poniesionych kosztów, w szczególności:

1) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia nauczyciela

2) dokumenty potwierdzające koszty leczenia

3) oświadczenie wnioskodawcy o dochodach przypadających na jednego czł onka rodziny,

4. Przy rozpatrywaniu wnoszonych przez nauczycieli wniosków Dyrektor będzie brał pod
uwagę nie tylko wysokość kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z
przeprowadzeniem leczenia, ale również inne okoliczności wpł ywające na trudną sytuację

materialną (przewlekł ość choroby, konieczność dalszego leczenia, stosowanie specjalnej
diety, zapewnienie dodatkowej opieki dla chorego koszty stosowanych dł ugotrwale

specyfików, leków itp.).



§ 11

Z inicjatywą w sprawie przyznania zasił ku mogą wystąpić również przeł ożeni nauczyciela,

ogniwa związków zawodowych, rada pedagogiczna.
§ 12

Świadczenia finansowe wypł acone z Zakł adowego Funduszu Zdrowotnego nie mają

charakteru roszczeniowego. Przyznanie i wysokość zapomogi zależy od środków

zgromadzonych w Funduszu i potrzeb wnioskodawcy.

§ 13

Regulamin Funduszu Zdrowotnego podlega opublikowaniu na stronie internetowej Szkoł y

oraz w wersji papierowej w bibliotece szkolnej

DYREKTOR
Z
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Załącznik nr 1 Tabela dopł at Funduszu Zdrowia w Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu

Maksymalna kwota
dofinansowania z
Funduszu

Dochód brutto na osobę w
rodzinie w% najniższego
wynagrodzenia

Rodzaj świadczenia

75% najwyższego
wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela
stażysty

do 100%Zapomoga zdrowotna

65% najwyższego
wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela
stażysty

101% - 200%Zapomoga zdrowotna

55% najwyższego
wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela
stażysty

Od 201% - 300%Zapomoga zdrowotna



Załącznik nr 2 do Regulaminu Komisji Funduszu Zdrowotnego

Miejscowość i data

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej

Nauczyciel (imię i nazwisko)

Adres zamieszkania, telefon

Czynny, emerytowany, przebywający na rencie -wpisać jedną z możliwości

Miejsce pracy (podstawowe)— dla emerytów/rencistów byłe miejsce pracy

Zwracam się z prośbą o przyznanie pomocy zdrowotnej z Funduszu Zdrowotnego

Uzasadnienie:

W załączeniu do wniosku przedkładam:

1. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia nauczyciela;

2. dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (tylko faktury i rachunki
imienne), bądź kwotę przewidywanych kosztów leczenia;

3. oświadczenie o dochodach przypadających na jednego czł onka rodżiny;

4.
5.

Podpis wnioskodawcy



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z ubieganiem się o przyznanie
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i emerytów oraz rencistów należących do Funduszu Zdrowotnego

Nauczycieli

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepł ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE LI19 z 04.05.2016), informujemy o celach i sposobach przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych jest Dyrektor Szkoł y Podstawowej nr 7 w Poznaniu ul. Galileusza 14, 60-158 Poznań, email:
sek@sp7poz.pl, tel. 61 862 49 31.

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Z Inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować poprzez email: iod5_oswiata@um.poznan.pl

3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania lub odmowy przyznania jednorazowego bezzwrotnego
świadczenia pieniężnego z przeznaczeniem na pokiycie kosztów leczenia. Pani/ Pana dane osobowe będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypeł nienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze), art. 9 ust. 2 lit. b RODO ( przetwarzanie jest niezbędne do wypeł nienia
obowiązków i wykonania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa
pracy, zabezpieczenia społ ecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa
czł onkowskiego lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa czł onkowskiego przewidującymi
odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą), art. 72 ust 1 i 4 ustawy z
dnia 26 stycznia 1983-Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019r. poz. 2215) oraz uchwał y Rady Miasta Poznania.

4. ODBIORCY DANYCH

Dane udostępnione przez Panią/ Pana nie będą podlegał y udostępnieniu podmiotom trzecim i profilowaniu. Odbiorcą
danych będzie tylko instytucja upoważniona z mocy prawa.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z
przepisów prawa.

6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo
sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych

7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysł uguje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
w państwie czł onkowskim Pani/Pana zwykł ego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popeł nienia domniemanego
naruszenia.

8. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek
konsekwencją ich nie podania jest brak możliwości przyznania jednorazowego bezzwrotnego świadczenia
pieniężnego z przeznaczeniem na pokiycie kosztów leczenia.


	Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z Rotterdamu w Poznaniu w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej z Zakładowego Funduszu Zdrowotnego Szkoły Podstawowej nr 7 w Poznaniu dla nauczycieli oraz ustalenia reg

