
- Projekt - 
Uchwała Nr IX/      /2007 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 czerwca 2007 roku 

 
 
w sprawie: przyj ęcia „Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat 
Wodzisławski”. 

  
                      
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 i art. 91d pkt 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r., nr 97, poz. 
674 z późn. zm.) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Przyjmuje się „Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski”, stanowiący załącznik do 
uchwały. 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik  
do projektu uchwały Nr IX/…../2007 
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
w dniu 28 czerwca 2007 r. 

 
 

REGULAMIN 
PRZYZNAWANIA POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI 

ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PROWADZONYCH PRZEZ 
POWIAT WODZISŁAWSKI 

 
 
 

§ 1 
 
Do korzystania z pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski, zwanego dalej 
„pomocą”, uprawnieni są:  

1) nauczyciele zatrudnieni w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Powiat 
Wodzisławski; 

2) nauczyciele, po przejściu na emeryturę, którzy przed przejściem na emeryturę byli 
zatrudnieni w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski; 

3) nauczyciele, po przejściu na rentę, którzy przed przejściem na rentę byli zatrudnieni  
w szkołach lub placówkach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski. 

 
§ 2 

 
Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną Powiat Wodzisławski zabezpiecza corocznie  
w budŜecie Powiatu. 
 

§ 3 
 
Pomoc udzielana jest w formie zasiłku pienięŜnego. 
 

§ 4 
 
1. Rozpatrywanie podań o pomoc i jej udzielanie naleŜy do zadań komisji powołanej przez 

Zarząd Powiatu Wodzisławskiego. 
2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 wejdą: 

1) przedstawiciel Zarządu Powiatu Wodzisławskiego jako jej Przewodniczący; 
2) przedstawiciel Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Wodzisławskiego; 
3) przedstawiciel Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl.; 
4) dwóch przedstawicieli dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Powiat 

Wodzisławski; 
5) po jednym przedstawicielu związków zawodowych zrzeszających pracowników 

oświaty. 
3. Posiedzenia komisji organizuje i zwołuje jej Przewodniczący. 

 
§ 5 

 
1. Rozpatrywanie podań o pomoc i jej udzielanie odbywa się raz na kwartał. 
2. Podania o przyznanie pomocy nauczyciele składają dyrektorowi szkoły, w której pracują 

lub której pracownikami byli przed przejściem na emeryturę lub rentę do 10 dnia 



miesiąca kończącego dany kwartał. Dyrektor do 15 dnia miesiąca kończącego dany 
kwartał składa podania wraz z załącznikami w Wydziale Oświaty. 

3. Do podania o przyznanie pomocy naleŜy dołączyć zaświadczenia lekarskie, rachunki za 
leczenie oraz oświadczenia o dochodzie (brutto) na członka rodziny nauczyciela ze 
wszystkich źródeł, za ostatnie sześć miesięcy. 

4. JeŜeli nauczyciel nie moŜe samodzielnie złoŜyć podania o przyznanie pomocy, podanie to 
moŜe złoŜyć w jego imieniu małŜonek nauczyciela lub osoba sprawująca opiekę nad 
nauczycielem. 

5. Zarząd Powiatu Wodzisławskiego określi wzór podania, o którym mowa w § 4 ust. 1. 
 

§ 6 
 
Z pomocy mogą korzystać nauczyciele, którzy: 

1) leczą się z powodu przewlekłej lub cięŜkiej choroby; 
2) leczą się z powodu choroby zawodowej; 
3) leczą się z powodu wypadku; 
4) korzystają ze specjalistycznych zabiegów; 
5) korzystają z zabiegów sanatoryjnych. 

 
§ 7 

 
1. Rozpatrując podania o przyznanie pomocy komisja, o której mowa w § 4, bierze pod uwagę 

przede wszystkim:  
1) sytuację materialną nauczyciela; 
2) przewlekły charakter choroby; 
3) wysokość poniesionych kosztów; 
4) wysokość dotychczas uzyskanej pomocy. 

2. Nauczyciel moŜe uzyskać pomoc nie częściej niŜ dwa razy w roku kalendarzowym. 
3. Komisja przyznaje pomoc w ramach środków przewidzianych na ten cel w danym roku 

budŜetowym. 
 

§ 8 
 
Właściwa do spraw oświaty komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu 
Śląskim prowadzi rejestr zawierający zestawienie podań o pomoc oraz wysokość przyznanej 
pomocy. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do uchwały Nr IX/   /2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia                 
28 czerwca 2007 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania pomocy 
zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez 
Powiat Wodzisławski”. 
 
 
 

Art. 72 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela stanowi, Ŝe organy prowadzące szkoły 
przeznaczą corocznie w budŜetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc 
zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. 
Przepis ten nakłada równieŜ obowiązek określenia rodzajów świadczeń przyznawanych  
w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania. 
 

Proponowany „Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski” wskazuje 
rodzaj świadczenia przyznawanego w ramach tej pomocy, określa teŜ warunki  
i sposób ich przyznawania. 
Świadczeniem przyznawanym na podstawie „Regulaminu…” będzie świadczenie pienięŜne. O 
jego przyznaniu będzie decydować komisja, której przewodniczącym będzie przedstawiciel 
Zarządu. „Regulamin …” określa równieŜ warunki, jakie musi spełnić nauczyciel, by móc 
ubiegać się o pomoc zdrowotną. 
 

„Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych  
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wodzisławski” został uzgodniony  
ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz NSZZ „Solidarność”. 
 

Art. 91d pkt 1 karty Nauczyciela wskazuje radę powiatu jako organ właściwy  
do określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki  
i sposób ich przyznawania. 
 
 

NACZELNIK WYDZIAŁU 
OŚWIATY 

 
/-/ mgr Edyta Glenc 

 


