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1. Zasady tworzenia i rozdziału środków Funduszu Zdrowotnego określają: 

- wytyczne Ministerstwa Oświaty i Wychowania z dnia 28. 09. 1987r. (Dz. Urz. nr 9, 
poz. 55), 
- art.. 52 ust. 1 Karty Nauczyciela, 
- pismo Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 maja 1989r. nr DKS – 3 – ML/23/89 
dotyczące odstąpienia od ustaleń zawartych w ustępie 3 i 4 wytycznych. 
 

2. Środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli wynoszą 0,3% rocznego 
limitu wynagrodzeń osobowych nauczycieli czynnych. 

3. Ze środków Funduszu mogą korzystać nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkoły. 

4. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pienięŜnego. 

5. O wysokości zasiłku pienięŜnego na pomoc zdrowotną decyduje komisja powołana 
przez Dyrektora Szkoły, w granicach środków przeznaczony na ten cel, na podstawie 
podań nauczycieli o przyznaniu zasiłku. 

6. W skład komisji wchodzą: 
- przewodniczący, 
- członkowie, w tym : przedstawiciele związków zawodowych oraz jeden nauczyciel 
wyznaczony przez Dyrektora Szkoły. 

7. Podania nauczycieli o przyznanie zasiłku pienięŜnego rozpatruje komisja raz na 
kwartał. 

8. Obsługę techniczną komisji prowadzi administracja szkoły. 

9. Ze środków Funduszu mają prawo korzystać nauczyciele, którzy: 
- lecza się z powodu przewlekłej lub wyjątkowo cięŜkiej choroby, 
- korzystać muszą z pomocy leczniczej specjalistycznej. 

10. Podanie o przyznanie zasiłku pienięŜnego  na pomoc zdrowotną (leczenie) musi być 
poparte zaświadczeniem lekarskim, opinią związków zawodowych oraz zawierać 
wysokość zarobków nauczyciela ze wszystkich źródeł. 

11. Podanie skala dają zainteresowani nauczyciele do Dyrektora Szkoły, który wraz ze 
swoją opinią kieruje je do komisji. 

12. Przy rozpatrywaniu przez komisję podań nauczycieli, naleŜy brać pod uwagę nie tylko 
wysokość dodatkowych kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z 
przeprowadzeniem leczenia, ale równieŜ całokształt okoliczności wpływających na 
sytuacje materialną (choroba przewlekła, konieczność dalszego leczenia w domu, 
stosowanie specjalnej diety, zapewnienia dodatkowej opieki dla chorego, itp.). 
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13. Z inicjatywą w sprawie przyznania zasiłku mogą wystąpić równieŜ przełoŜeni 
nauczyciela bądź opiekun – jeśli nauczyciel nie jest zdolny do podejmowania 
czynności w tym zakresie. 

14. Regulamin rozdziału środków Funduszu Zdrowotnego słuŜy jako informator o 
zasadach i warunkach korzystania z zasiłku pienięŜnego na pomoc zdrowotną 
nauczycieli. 

 

Uzgodniono z związkami zawodowymi: 

1) …………………………………………. 

2) …………………………………………. 

3) …………………………………………. 

 

 
 

 
 
 

 


