Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5/2009
Dyrektora PP-P w Oświęcimiu
z dnia 30.10.2009 r.

REGULAMIN
PRZYZNAWANIA POMOCY ZDROWOTNEJ
DLA NAUCZYCIELI
KORZYSTAJĄCYCH Z OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZATRUDNIONYCH W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W OŚWIĘCIMIU

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2006 r.
Nr 97, poz. 674, z późn.zm.)
Uchwała Nr V/49/2007 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 marca 2007

Regulamin określa:
zasady
warunki
sposób przyznawania
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

§1
Pomoc zdrowotna może być udzielana w formie:
1) zasiłku pieniężnego na pokrycie kosztów długotrwałego leczenia ambulatoryjnego lub
szpitalnego,
2) pomocy finansowej na zakup środków pomocniczych (okulary, aparaty słuchowe, protezy, itp.).

§2
1. Wysokość przyznanego świadczenia pieniężnego uzależnia się od przebiegu choroby, sytuacji
materialnej i rodzinnej nauczyciela (konieczność stosowania specjalistycznych leków,
zapewnienia dodatkowej opieki chorego itp.).
2. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego. Wysokość
udzielonej pomocy w żadnym przypadku nie może przekroczyć:
1) wysokości udokumentowanych wydatków na leczenie,

2) 100 % minimalnego wynagrodzenia pracowniczego, a w przypadku ciężkiej choroby
(nowotworowej) 200 % minimalnego wynagrodzenia pracowniczego ogłaszanego przez
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej - w odniesieniu do pomocy, o której mowa w § l pkt l,
3) 50 % minimalnego wynagrodzenia - w odniesieniu do pomocy, o której mowa w § l pkt 2.

§3
Pomoc zdrowotna przyznana jest w związku z :
1) przewlekłą chorobą nauczyciela,
2) długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego przebywania w domu,
3) koniecznością leczenia specjalistycznego, które polega na przyznaniu nauczycielowi
niezbędnych do wykonywania zawodu środków pomocniczych, takich jak okulary, aparaty
słuchowe itp. W przypadku przyznania okularów, świadczenie dotyczy tylko szkieł
korygujących wadę wzroku.

§4
Z pomocy zdrowotnej mogą korzystać:
1) nauczyciele placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski, zatrudnieni
co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć edukacyjnych,
2) nauczyciele czynni zawodowo zatrudnieni w wielu placówkach oświatowych mają prawo
ubiegać się o pomoc zdrowotną tylko w jednej placówce,
3) nauczyciele emeryci lub renciści, którzy przeszli na emeryturę lub rentę z placówek
oświatowych prowadzonych przez Powiat Oświęcimski.

§5
1. Warunkiem przyznania świadczenia pieniężnego jest złożenie przez nauczyciela wniosku
na obowiązującym druku stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu z aktualnym
zaświadczeniem lekarskim.
2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające poniesione koszty (faktury za leki,
bilety przejazdu do lekarza, opłaty za wizyty itp.) związane z leczeniem oraz oświadczenie
o dochodach brutto przypadających na jednego członka rodziny, zgodnie z zeznaniem
podatkowym (PIT za miniony rok).
3. Wniosek o przyznanie nauczycielowi świadczenia pieniężnego może złożyć przełożony
nauczyciela, przedstawiciel związków zawodowych, rada pedagogiczna szkoły, opiekun
prawny, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny złożyć wniosku osobiście.

4. Świadczenie pieniężne udzielane jest raz w roku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
świadczenie może być przyznane powtórnie w danym roku.
5. Świadczenia zdrowotne przyznawane są w zależności od posiadanych środków.

§6
1. Decyzję w sprawie przyznania pomocy podejmuje dyrektor placówki oświatowej
(Załącznik Nr 2) przy udziale powołanej w tym celu komisji w drodze zarządzenia.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 października 2009 r.

