
         Załącznik do Uchwały Nr IX/57/07 
                 Rady Miejskiej w Sułkowicach 

         z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
 

Regulamin 
gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla 
nauczycieli, emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej, będących 

pracownikami  placówek oświatowych na terenie Gminy Sułkowice. 
 
 

 
Postanowienia ogólne: 

 
§1 

 
 Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwane dalej środkami 
finansowymi stanowią doraźną pomoc w formie zasiłku pieniężnego związanego 
z ponoszeniem przez nauczycieli kosztów leczenia. 
 

§2 
 

Ze środków finansowych na pomoc zdrowotną mogą korzystać: 
a) nauczyciele zatrudnieni co najmniej na ½ etatu; 
b) nauczyciele emeryci i renciści. 

 
§3 

 
Ze środków finansowych mają prawo korzystać nauczyciele, którzy: 

a) leczą się w innej miejscowości z powodu braku placówki służby zdrowia w ich 
miejscu zamieszkania, 

b) leczą się w miejscu zamieszkania z powodu przewlekłej choroby lub gdy przebieg 
choroby jest wyjątkowo ciężki, 

c) muszą korzystać ze specjalistycznej pomocy w innej miejscowości, mimo istnienia 
ośrodka zdrowia w miejscu pracy lub miejscu zamieszkania. 

 
§4 

 
1. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną wynoszą 0,3% rocznego limitu 

wynagrodzeń  osobowych bez składek na ubezpieczenie społeczne czynnych 
nauczycieli. 

2. Kwota odpisu, o którym mowa w ust. 1 będzie korygowana w ciągu roku stosownie do 
planowanego funduszu płac.  

 
 

§5 
 
Środkami finansowymi, o których mowa w §4 ust. 1 dysponuje Burmistrz Gminy, który 
powołuje Komisję Zdrowia do rozpatrywania podań nauczycieli o przyznanie zasiłku 
pieniężnego. 
 

§6 
 



W skład Komisji Zdrowia wchodzą: 
a) przedstawiciel organu prowadzącego, 
 
b) dwóch przedstawicieli Referatu Oświaty Kultury i Rekreacji Urzędu Miejskiego 

w Sułkowicach . 
 

c) po jednym przedstawicielu związków zawodowych działających w placówkach 
oświatowych Gminy Sułkowice. 

 
 

Tryb i zasady postępowania przy przyznawaniu zasiłków pieniężnych. 
 

§7 
 

1. Komisja rozpatruje podania nauczycieli o przyznanie zasiłku pieniężnego na 
posiedzeniach zwołanych przez przewodniczącego komisji. 

2. Posiedzenie jest ważne jeśli biorą w nim udział: przewodniczący komisji oraz co 
najmniej dwóch jej członków – po skutecznym zawiadomieniu wszystkich członków. 

3. Podania o przyznanie zasiłku pieniężnego rozpatrywane będą co najmniej dwa razy 
w roku, a w przypadkach szczególnych mogą być rozpatrywane w specjalnych trybie. 

4. Wysokość zasiłków ustala Komisja Zdrowia. Nie mogą  być one  wyższe niż ½ 
wszystkich środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną. 

 
Przyznając pomoc nauczycielom komisja bierze pod uwagę: 

a) okoliczności wymienione w §3, w punktach od „a” – „c”. 
b) wysokość kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z przeprowadzonym 

leczeniem, 
c) sytuację materialną nauczyciela, a w szczególności konieczność dalszego leczenia 

w domu, stosowanie specjalnej diety, zapewnienie dodatkowej opieki itp. 
     
W razie rozbieżności zdań pomiędzy członkami komisji przeprowadza się głosowanie jawne. 
W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Uprawnienia do 
uzyskania zasiłku pieniężnego ze środków funduszu na pomoc zdrowotną nie mają charakteru 
roszczeniowego. 
 

§8 
 
Po rozpatrzeniu podań nauczycieli komisja sporządza protokół, w którym określa kwoty 
zasiłków pieniężnych przyznanych poszczególnym nauczycielom. 
 
 

§9 
 

1. Nauczyciele składają podania o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną 
wraz z zaświadczeniem lekarskim oraz inne dokumenty dotyczące choroby 
(uwierzytelnione kopie rachunków za leczenie, kart leczenia szpitalnego itp.) do 
dyrektora szkoły lub przedszkola, który dostarcza je do Referatu Oświaty Kultury 
i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Sułkowicach. 

2. Wzór podania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 
 



 
 

§10 
 

Z inicjatywą przyznania zasiłku mogą wystąpić również: 
a) przełożeni nauczyciela, 
b) ogniwa związków zawodowych, 
c) rada pedagogiczna, 
d) opiekun nauczyciela, jeżeli nie jest on zdolny osobiście wykonać odpowiednich 

czynności. 
 

§11 
 

Zasiłki pieniężne wypłacane są nauczycielom zgodnie z listą wypłat sporządzoną na 
podstawie decyzji Komisji Zdrowia o przyznanie poszczególnym nauczycielom zasiłków. 
 

 
Postanowienia końcowe: 

 
§12 

Po zakończeniu roku budżetowego zakładowe organizacje związkowe otrzymują od organu 
prowadzącego informację o tym jak w danym roku zostały wykorzystane środki funduszu 
oraz ile środków nie zostało wykorzystanych. 
 

§13 
 
Środki nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na rok następny. 
 

§14 
 

Postanowienia niniejszego regulaminu obowiązują od dnia ich uzgodnienia 
z przedstawicielami związków zawodowych . 
 

§15 
 

Uzgodniono z organizacjami związkowymi w dniu.......................................... 
 
 
 
 


