
REGULAMIN 

 

PRZYZNAWANIA  POMOCY  ZDROWOTNEJ  DLA  NAUCZYCIELA 

ORAZ  NAUCZYCIELI  EMERYTÓW  I  RENCISTÓW  SP 45  

W SOSNOWCU 

 

 

 
 Na podstawie: 

- art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, 

   Dz. U. Nr 25, poz. 187, Dz. U. Nr 31, poz. 214 z 1983r.,  Dz. U. Nr 5, poz. 33) oraz 

- wytycznych Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 28 września 1987r. w sprawie środków  

   finansowych przeznaczonych  na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli  

   emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej (Dz. Urz. MOiW  Nr 9, poz. 55) 

 

 ustala się niniejszy regulamin, który określa zasady gospodarowania środkami 

finansowymi na pomoc zdrowotną dla czynnych nauczycieli oraz emerytów i rencistów – 

byłych pracowników SP nr 45 w Sosnowcu. 

 

§ 1 

 

 Regulamin stosuje się dla nauczycieli, o których mowa w art. 1 pkt. 1 – 5 ustawy z 

dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych co najmniej w połowie 

obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych w danej placówce, 

będącej podstawowym miejscem zatrudnienia oraz nauczycieli emerytów i rencistów, 

zwanych dalej nauczycielami. 

 

§ 2 

 

 Fundusz zdrowotny dla nauczycieli wspomaga ekonomicznie nauczycieli jako doraźna 

pomoc w uzasadnionych w dalszej części regulaminu przypadkach. 

 

§ 3 

 

 Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną nauczycieli pochodzą z odpisu 

corocznego z planowanego osobowego funduszu płac dla nauczycieli wynoszącego 0,3 % 

rocznego limitu wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli. 

 

§ 4 

 

 Dyrektor placówki: 

1. dysponuje środkami finansowymi funduszu zdrowotnego 

2. powołuje komisję 

3. zatwierdza, po uzyskaniu opinii komisji wnioski o zapomogi zdrowotne 

 

 

 

 

 



 

§ 5 

 

 Pomoc zdrowotna udzielona jest w formie zasiłku pieniężnego: 

- wysokość kwoty zapomogi ustala każdorazowo komisja po przyznaniu kwoty w 

budżecie przez Wydział Edukacji na początku roku kalendarzowego 

- dolna granica kwoty zapomogi wynosi 300,- zł. 

- zasiłek może być przyznany 1 raz w roku 

- w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach zasiłek może być przyznany częściej 

 

§ 6 

 

Ze środków finansowych mają prawo korzystać nauczyciele, którzy: 

1. leczą się w innej miejscowości z powodu braku placówki służby zdrowia w ich 

miejscu zamieszkania 

2. leczą się w miejscu zamieszkania z powodu przewlekłej choroby lub gdy przebieg 

choroby nauczyciela jest wyjątkowo ciężki 

3. muszą korzystać z pomocy leczniczej – specjalistycznej 

 

§ 7 

 

 Wnioski o zapomogę zdrowotną należy składać na aktualnie obowiązujących 

formularzach opracowanych przez komisję. 

 

§ 8 

 

 Wnioski o przyznanie zapomogi zdrowotnej zainteresowani składają do dyrektora 

placówki w sekretariacie szkoły wraz z załączonymi dokumentami: 

1. opinia lekarska lub oświadczenie nauczyciela; 

2. opinia związków zawodowych lub zespołu kierowniczego 

3. rachunki potwierdzające poniesione koszty 

 

§ 9 

 

 Przy rozpatrywaniu podań komisja bierze pod uwagę całokształt okoliczności 

wpływających na sytuację materialną składającego wniosek (choroba przewlekła, 

konieczność dalszego leczenia w domu, stosowanie specjalnej diety, konieczność 

zapewnienia dodatkowej opieki dla chorego, konieczność leczenia szpitalnego itp.) 

 

§ 10 

 

 Wnioski o przyznanie zapomogi zdrowotnej rozpatruje komisja 4 razy w roku. 

 

 

 

§ 11 

 

 Z podaniem o przyznanie zasiłku może wystąpić sam nauczyciel lub jego opiekun, 

Rada Pedagogiczna, ogniwa Związków Zawodowych lub Dyrektor Szkoły, jeżeli 

nauczyciel nie jest zdolny do podejmowania czynności w tym zakresie. 



 

§ 12 

 

 Po zakończeniu roku budżetowego komisja przedstawia sprawozdanie ze swej 

działalności na konferencjach Rady Pedagogicznej. 

 

§ 13 

 

 Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną nie wykorzystane w danym roku 

kalendarzowym nie przechodzą na rok następny. 

 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie dnia   01 września 2000 r. 


