
Załącznik  
do uchwały Nr IX/118/2007 
Rady Powiatu Wodzisławskiego  
z dnia 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 

 
Pomoc udzielana jest w formie zasiłku pienięŜnego. 
 

§ 3 
 
1. Rozpatrywanie podań o pomoc 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. 

 
§ 4 

 
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 § 3 ust. 1. 
 

§ 5 
 
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. 

 
§ 6 

 
1. Rozpatrując podania o przyznanie pomocy komisja, o której mowa w § 3, 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 proponuje wysokość pomocy zdrowotnej w ramach środków przewidzianych na ten 

cel w danym roku budŜetowym i przedstawia do akceptacji Zarządowi Powiatu. 
 

§ 7 
 
Właściwa do spraw oświaty komórka organizacyjna Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu 
Śląskim prowadzi rejestr zawierający zestawienie podań o pomoc oraz wysokość przyznanej 
pomocy. 
  
 
 
 


