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Załącznik nr 1  
                             do Zarządzenia Dyrektora ZSP nr 2 w Opolu 
                                     z dnia 14 lutego 2022r. o sygnaturze 31/2021/2022 

 
Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz 

nauczycieli emerytów i rencistów  

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Opolu 

Podstawa prawna: 

1. art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1762); 

2. UCHWAŁA NR XLIX/933/21 RADY MIASTA OPOLA z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz 
warunków i sposobu ich przyznawania nauczycielom jednostek oświatowych Miasta 
Opola. 

 
§ 1. 

 
Niniejszy regulamin określenia rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach pomocy 
zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania nauczycielom oraz nauczycielom 
emerytom i rencistom Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Opolu. 
 

§ 2. 
 

1. Osobami uprawnionymi do korzystania ze środków finansowych na pomoc zdrowotną są: 
 
1) nauczyciele zatrudnieni w co najmniej połowie obowiązującego ich wymiaru zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych; 
 

2) byli nauczyciele, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie 
kompensacyjne, objęci opieką zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 
 

2. Warunek dotyczący wymiaru zatrudnienia uważa się za spełniony również wtedy, gdy 
nauczyciel zatrudniony jest w kilku jednostkach oświatowych, w każdej w wymiarze 
niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak jego wymiar stanowi 
co najmniej połowę obowiązkowego wymiaru zajęć dla danego stanowiska.  

§ 3. 
 

1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z długotrwałą chorobą i wynikającym                             
z tego tytułu:  
 
1) leczeniem szpitalnym i poszpitalnym; 
2) leczeniem specjalistycznym w tym: badaniami diagnostycznymi i konsultacjami 

lekarskimi; 
3) korzystaniem z usług rehabilitacyjnych i sanatoryjnych; 
4) zakupem leków i innych środków farmaceutycznych; 
5) zaangażowaniem niezbędnej opieki medycznej i transportu medycznego; 
6) zakupem niezbędnego sprzętu ortopedycznego, rehabilitacyjnego lub środków 

pomocniczych (m.in. aparaty słuchowe, okulary korekcyjne, protezy, materiały 
opatrunkowe itp.). 

2. Pomoc zdrowotna przydzielana jest nauczycielowi jeden raz w roku kalendarzowym,                       
w formie bezzwrotnej zapomogi finansowej.  
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3. W wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami pomoc 
zdrowotna może być przyznana w danym roku kalendarzowym po raz drugi. 
 

§ 4. 
 
1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest na wniosek osoby uprawnionej.  

 
2. Wzór wniosku o przyznawanie pomocy zdrowotnej nauczycielom jednostek oświatowych 

Miasta Opola ustalony przez organ prowadzący i wprowadzony Zarządzeniem                      
Nr OR-I.0050.34.2022 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 stycznia 2022r. stanowi 
załącznik do niniejszego regulaminu. 
 

3. Z wnioskiem o przyznanie zapomogi zdrowotnej może wystąpić również przedstawiciel 
związków zawodowych, przedstawiciel rad pedagogicznych lub dyrektor, jeżeli nauczyciel 
nie jest zdolny do wykonywania czynności w tym zakresie.  
 

4. Do wniosku należy załączyć: 
 
1) zaświadczenie lekarskie wystawione nie później niż 6 miesięcy przed datą złożenia 

wniosku, potwierdzające długotrwałą chorobę; 
 

2) imienne faktury lub rachunki potwierdzające poniesienie kosztów związanych                                      
z leczeniem lub zakupem sprzętu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6, wystawione                         
w okresie do 12 miesięcy przed złożeniem wniosku; 

 
3) oświadczenie wnioskodawcy o wysokości średniego miesięcznego dochodu brutto - 

osiąganego ze wszystkich źródeł przychodu - z trzech miesięcy poprzedzających 
złożenie wniosku, przypadającego na jednego członka rodziny pozostającego we 
wspólnym gospodarstwie domowym; 

 
4) inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej; 

 
5) w przypadku nauczyciela zatrudnionego w kilku jednostkach oświatowych, który                             

w żadnej z nich nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego 
wymiaru, łącznie jednak wymiar jego zajęć stanowi co najmniej ½ obowiązkowego 
wymiaru zajęć, nauczyciel dostarcza zaświadczenia o wymiarze zatrudnienia                        
w pozostałych jednostkach. 

 
5. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych, w tym zawiera braki w dokumentacji,                       

o której mowa w ust. 2, wnioskodawca zostaje wezwany do ich usunięcia w wyznaczonym 
terminie. 

 
6. Wnioskodawca może zostać wezwany do złożenia dokumentów potwierdzających 

wysokość dochodu wykazanego w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 i 5.                         
W przypadku nieusunięcia braków na podstawie wezwania, o którym mowa w ust. 3, lub 
niezłożenia dokumentów wskazanych w ust. 4, wniosek będzie pozostawiony bez 
rozpatrzenia. 

 
7. Z wnioskiem o przyznanie zasiłku może wystąpić sam nauczyciel lub jego opiekun, 

przedstawiciel rad pedagogicznych, związków zawodowych lub Dyrektor Zespołu, jeżeli 
nauczyciel nie jest zdolny do podejmowania czynności w tym zakresie. 
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§ 5. 
 

1. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej składa się do dyrektora Zespołu w sekretariacie 
szkoły we wskazanych terminach: 
 
1) do 31 maja; 
lub  
2) do 31 października.  
 

2. Wnioski rozpatrywane są dwa razy w roku.  
 

3. O przyznaniu i wysokości pomocy zdrowotnej lub odmowie jej przyznania decyduje 
Dyrektor Zespołu w terminie:  

 
1) do 30 czerwca - dla wniosków złożonych do 31 maja;  

2) do 30 listopada - dla wniosków złożonych do 31 października.  

 
§ 6. 

 
1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

ustalane są corocznie w planie finansowym Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2                       
w Opolu. 
 

2. Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dysponuje 
dyrektor  Zespołu. 

 
3. Dyrektor Zespołu w celu usprawniania procesu uzgadniania stanowiska Pracodawcy                      

w drodze zarządzenia powołuje komisję do spraw udzielania pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli zwanej dalej Komisją Zdrowotną. W skład Komisji Zdrowotnej wchodzi jeden 
nauczyciel pracujący w szkole i jeden w przedszkolu, wyznaczonych przez dyrektora oraz 
dyrektor, pełniący funkcję przewodniczącego. 
 

4. Do zadań Komisji Zdrowotnej należy: 
 

1) przeprowadzenie weryfikacji złożonych wniosków w odniesieniu do wymogów 
określonych w niniejszym regulaminie i odrzucenie tych podań, które nie spełniają 
wymogów formalnych; 
 

2) ustalenie wysokości pomocy zdrowotnej, po uwzględnieniu: 
 

a) wysokości kosztów poniesionych w związku z leczeniem, 
b) całokształtu okoliczności wpływających na sytuację osoby uprawnionej, jak np. 

charakter choroby, czas jej trwania, konieczność stosowania diety bądź rehabilitacji, 
konieczność przeprowadzenia badań lub leczenia specjalistycznego poza miejscem 
zamieszkania, 

c) ogólnej sytuacji finansowej i rodzinnej osoby uprawnionej, 
d) częstotliwości korzystania z tej formy pomocy. 

 
5. Komisja z posiedzenia sporządza protokół podpisany przez wszystkich członków komisji. 

 
6. Każdy członek Komisji składa pisemne oświadczenie o zachowaniu tajemnicy służbowej                          

i ochronie danych osobowych. 
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§ 7. 

 
1. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od:  

 
1) wysokości udokumentowanych wydatków poniesionych na leczenie; 

2) okoliczności związanych z chorobą (konieczność stosowania leków, zapewnienie 

dodatkowej opieki itp.); 

3) sytuacji materialnej wnioskodawcy; 

4) ilości środków zabezpieczonych w danym roku budżetowym na pomoc zdrowotną dla 

nauczycieli; 

5) liczby wniosków złożonych w danym roku kalendarzowym. 

 
§ 8. 

 

1. Pomoc zdrowotna przydzielana jest nauczycielowi jeden raz w roku kalendarzowym,                          
w formie bezzwrotnej zapomogi finansowej. W wyjątkowych sytuacjach pomoc zdrowotna 
może być przyznana w danym roku kalendarzowym po raz drugi. 
 

2. Wysokość pomocy zdrowotnej nie może przekroczyć 70% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym, zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów. 

 
3. Pomoc zdrowotna nie ma charakteru roszczeniowego. W przypadku nieuwzględnienia 

wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej nie przysługuje prawo wniesienia odwołania. 
 

4. Obsługę finansową środków na pomoc zdrowotną prowadzi księgowość Zespołu. 

 
§ 9. 

 
1. „Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów                   

i rencistów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Opolu”  wchodzi w życie                                     
z dniem 14 lutego 2022r. Zarządzeniem Dyrektora Zespołu o sygnaturze 31/2021/2022. 
 

2. Traci moc „Regulamin przyznawania nauczycielom świadczeń w ramach pomocy 
zdrowotnej w Zespole Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Opolu” z dnia 01 września               
2014r. r. wprowadzony zarządzeniem dyrektora o sygnaturze 40/2013/2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


