
REGULAMIN 
w sprawie udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

czynnych 
oraz nauczycieli – emerytów i rencistów 

korzystających z opieki zdrowotnej 
w Szkole Podstawowej im. Stanisława Wyspiańskiego                    

w Kawnicach 
 
 

Na podstawie Uchwały Nr XVI/80/2007 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 6 grudnia 2007 r.           
w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, określenia rodzaju świadczeń przyznawanych 
w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania oraz na podstawie: art. 72 
Karty Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006r Nr 97, poz.674  z późniejszymi zm.) ustalam co 
następuje: 
                                                                     
                                                                  § 1 
 
 
Regulamin stosuje się do nauczycieli, o których mowa w art. 1 – Karta Nauczyciela, 
zatrudnionych co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin zajęć                       
praktyczno – wychowawczych oraz nauczycieli – emerytów i rencistów. 
                                                                    § 2 
 
Nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni mogą ubiegać się o pomoc zdrowotną                      
po przepracowaniu jednego roku. 
                                                                    § 3 
 
 
Nauczyciele mogą ubiegać się o pomoc zdrowotną tylko w szkołach lub placówkach 
macierzystych. Nauczyciele – emeryci i renciści mogą ubiegać się o  pomoc zdrowotną              
w szkołach lub placówkach będących ostatnim miejscem zatrudnienia. 
 
                                                                      § 4 
 
Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zapomogi pieniężnej. 
 
                                                                     § 5 
 
 
Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną wynoszą 0,3 % rocznego limitu 
wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli. 
 
                                                                      § 6 
 
Pomoc zdrowotną przyznaje dyrektor szkoły (placówki). 
 



                                                                      § 7 
 
Ze środków finansowych mają prawo korzystać nauczyciele którzy: 

1. Leczą się z powodu przewlekłej choroby lub gdy przebieg choroby jest wyjątkowo 
ciężki. 

2. Muszą korzystać z pomocy leczniczej specjalistycznej w innej miejscowości i ponoszą 
dodatkowe koszty. 

3. Przeprowadzają badania, w tym profilaktyczne, związane z zagrożeniem chorobami 
zawodowymi. 

4. Muszą korzystać ze środków pomocniczych niezbędnych do wykonywania 
zawodu(okulary, aparaty słuchowe, protezy zębowe ). 

                                                               § 8 
Wniosek o przyznanie zasiłku składa się wraz z następującymi dokumentami: 
1. zaświadczenie lekarskie, 
2. wysokość dochodów na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,  
3. ilość osób pozostających na wyłącznym utrzymaniu wnioskodawcy                              

(dzieci do 18 lat życia; uczące się do 26 roku życia). 
 
                                                                § 9 
Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę koszty poniesione przez nauczyciela 
w związku z przeprowadzeniem leczenia, oraz jego sytuację rodzinną i materialną. 
 
                                                                § 10 
Oprócz kryteriów wymienionych w § 9. przy ustaleniu wysokości udzielonej pomocy     
zdrowotnej uwzględnia się wielkość środków finansowych zabezpieczonych na ten cel             
w budżecie szkoły a także sytuacje zdrowotna kadry pedagogicznej oraz nauczycieli – 
emerytów i rencistów. 
 
                                                                   § 11 
Z inicjatywą przyznania zasiłku może wystąpić: 
1. zainteresowany nauczyciel, 
2. przełożony nauczyciela, 
3. ogniwa związku zawodowego, 
4. Rada Pedagogiczna, 
5. opiekun zainteresowanego, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny do podejmowania 

czynności w tym zakresie. 
 
                                                                   § 12 
Wnioski należy składać w sytuacjach losowych, najpóźniej do dnia 1 grudnia każdego 
roku. 
Wnioski złożone po tym terminie będą rozpatrywane w roku następnym. 
 
                                                                    § 13 
Wnioski bez wymaganej dokumentacji, o której mowa w § 8 nie będą rozpatrywane. 
 
                                                                     § 14 
Pomoc zdrowotna, o której mowa w niniejszym regulaminie nie stanowi pomocy 
materialnej w rozumieniu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych                
i nie może być finansowana ze środków ZFŚS. 
 



                                                                    § 15. 
 
Przyznawanie świadczeń winno być dokonywane z zachowaniem przepisów o ochronie 
danych osobowych. 
                                                                    § 16. 
Regulamin uzgodniono z organizacjami związkowymi reprezentującymi nauczycieli 
czynnych, emerytów i rencistów. 

 
.........................................................                                        ............................................ 
(Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych                                                    (Podpis i pieczęć pracodawcy) 
przez organizacje związkowe) 


