
Uchwała Nr V/30/07 
Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 22 marca 2007 r. 
 
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 
zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania. 
 
Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art.91d pkt.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 
Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), w związku z art. 12 pkt 11 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 
1592 z późn. zmianami) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Ustala się rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
oraz warunki i sposób ich przyznawania. 

 
§ 2 

1. Ilekroć w Uchwale jest mowa o szkole – należy przez to rozumieć szkołę podstawową 
specjalną, gimnazja w tym specjalne, szkoły ponadgimnazjalne, poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne i domy dziecka prowadzone przez Powiat Opolski. 

2. Ilekroć w Uchwale jest mowa o nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela 
zatrudnionego, na co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-
wychowawczych, nauczyciela emeryta, nauczyciela rencistę. 

 
§ 3 

W budżecie powiatu przeznacza się corocznie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla 
nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. 
 

§ 4 
 Ze środków finansowych na pomoc zdrowotną mają prawo korzystać nauczyciele, którzy 
leczą się z powodu przewlekłej albo ciężkiej choroby lub muszą korzystać z leczenia 
specjalistycznego w zakładach opieki zdrowotnej. 
 

§ 5 
Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego. 
 

§ 6 
Środkami, przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dysponują dyrektorzy szkół. 
 

§ 7 
O wysokości zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną decyduje dyrektor szkoły w granicach 
środków przyznanych na ten cel. 

 
§ 8 

W celu prawidłowego dysponowania środkami na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dyrektor 
szkoły powołuje Komisję do rozpatrywania podań nauczycieli o przyznani zasiłku, zwaną 
dalej Komisją. 

 
§ 9 

1. W skład Komisji wchodzą: 



1) zastępca dyrektora szkoły (w przypadku braku zastępcy – osoba wyznaczona przez 
dyrektora) – jako przewodniczący; 

2) przedstawiciele związków zawodowych działających w szkole – jako 
członek/członkowie Komisji; 

3) nauczyciel wyznaczony przez radę pedagogiczną – jako członek Komisji. 
2. Prace Komisji mogą się odbywać, gdy bierze w nich udział co najmniej 50% składu 
Komisji. 
 

§ 10 
Podanie o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną, poparte zaświadczeniem 
lekarskim, zainteresowani nauczyciele składają do dyrektora szkoły, który przekazuje je do 
rozpatrzenia Komisji. Do podania nauczyciel załącza zaświadczenie o wysokości dochodów 
(brutto) ze wszystkich źródeł, z trzech miesięcy poprzedzających ubieganie się o zasiłek 
pieniężny oraz imienne faktury potwierdzające poniesione koszty leczenia. 
 

§ 11 
1. Przy rozpatrywaniu podań Komisja bierze pod uwagę wysokość poniesionych przez 
nauczyciela kosztów leczenia oraz całokształt okoliczności wpływających na sytuację 
materialną, np. choroba przewlekła, konieczność dalszego leczenia w domu, stosowanie 
specjalnej diety, zapewnienie dodatkowej opieki dla chorego, zakup drogich lekarstw itp. 
2. Komisja sporządza protokół z posiedzenia, w którym odpowiednio dokumentuje i 
uzasadnia swoją opinię. 
3. Zaopiniowane podania wraz z protokołem Komisja niezwłocznie przekazuje dyrektorowi 
szkoły do zatwierdzenia. 
 

§ 12 
Z podaniem o przyznanie zasiłku pieniężnego może wystąpić nauczyciel lub jego opiekun, 
jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie. Wzór 
podania stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 13 
 Z inicjatywą o przyznanie zasiłku pieniężnego dla nauczyciela mogą wystąpić również: 
przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciele rad pedagogicznych lub dyrektor 
szkoły. 
 

§ 14 
 Pomoc zdrowotna może być udzielana nie częściej niż raz w roku. W wyjątkowych 
przypadkach dyrektor, po zasięgnięciu opinii Komisji, może postanowić inaczej. 
 

§ 15 
Obsługę finansową środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli prowadzi księgowość 
szkoły. 

§ 16 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego oraz dyrektorom szkół. 
 

§ 17 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego 
 
Stefan Warzecha  



  Załącznik  
do Uchwały Nr V/30/07 
Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 22 marca 2007 r. 

 
 
 

WZÓR 
………………………………. 

(miejscowość, data)  
…………………………………….. 
    (imię i nazwisko nauczyciela) 
 
…………………………………….. 
 
…………………………………….. 
          (adres zamieszkania) 
 

Sz. Pan/Pani 
Dyrektor 

 
…………………………………… 

(nazwa szkoły/placówki) 
 
 
 

Podanie o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Załączniki: 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
………………………………………….                           ……………………………………. 
         (podpis nauczyciela) 
 
 
 
 
 
 



Opinia Komisji, sporządzona na podstawie protokołu z posiedzenia: 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
…………………………………………………………………………………………………. 

(data i podpisy członków Komisji) 
 

 
Decyzja dyrektora szkoły/placówki: 
 
1) Przyznaję zasiłek pieniężny na pomoc zdrowotną dla nauczyciela: Pani/Panu……………... 
 
…………………………………………………………………. w kwocie:…………………… 
 
 
 
2) Odmawiam przyznania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną dla nauczyciela:  
 
Pani/Panu: ……………………………………………………………………………………… 

 
Uzasadnienie odmowy: 

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
…………………………………    …………………………………… 

(miejscowość, data)          (podpis i pieczątka dyrektora) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


