
Ujednolicona treść Regulaminu o udzielenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli obowiązująca od 
dnia 09 grudnia 2021 r. - na podstawie Uchwały Nr XXIV/220/20 Rady Miejskiej Grudziądza (Dz.Urz. 

Woj.Kuj.-Pom. z 2020 r. poz. 1229) oraz  Uchwały Nr LIII/442/21 Rady Miejskiej Grudziądza 
(Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom.z 2021 r. poz. 5740)  

 
REGULAMIN 

 
określający rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym  
jest gmina-miasto Grudziądz oraz warunki i sposób ich przyznawania 

 
 
 § 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć prowadzone przez gminę-miasto Grudziądz 
przedszkole, szkołę i inną placówkę, o której mowa w art. 2 pkt 3-8 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1078, poz. 1287, 
poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197 i poz. 2248); 

2) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela, o którym mowa w art. 1 ust. 1 pkt 
1 ustawy - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, 2245) oraz byłego nauczyciela, 
który przeszedł na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne; 

3) organizacji związkowej – należy przez to rozumieć organizacje związkowe 
reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu 
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232), 
zrzeszające nauczycieli, obejmujące swoim zakresem działania szkoły; 

4) minimalnym wynagrodzeniu za pracę – należy przez to rozumieć minimalne 
wynagrodzenie za pracę określone w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.). 

 
  § 2. Wysokość środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli określana 
jest corocznie w uchwale budżetowej gminy-miasto Grudziądz. 
 
  § 3. 1. Pomoc zdrowotna z funduszu zdrowotnego udzielana jest raz w roku 
budżetowym w formie jednorazowego bezzwrotnego świadczenia pieniężnego. 
  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc zdrowotna może być przyznana 
powtórnie w danym roku. 
 
  § 4. 1. Ze świadczeń funduszu zdrowotnego mogą korzystać: 

1) nauczyciele zatrudnieni w co najmniej połowie obowiązującego ich wymiaru zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w szkole prowadzonej przez 
gminę-miasto Grudziądz; 

2) byli nauczyciele, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne,           
ze szkół prowadzonych przez gminę miasto Grudziądz. 
2. Warunek  dotyczący  wymiaru  zatrudnienia  uważa  się  za  spełniony  również  

wtedy, gdy nauczyciel zatrudniony jest w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż 
połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak jego wymiar stanowi co najmniej 
połowę obowiązkowego wymiaru zajęć. 

 
§ 5. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z: 

1) chorobą zawodową; 
2) chorobą przewlekłą; 
3) długotrwałym leczeniem szpitalnym i leczeniem poszpitalnym; 



4) długotrwałym leczeniem specjalistycznym; 
5) leczeniem sanatoryjnym nierefundowanym przez żadną instytucję; 
6) koniecznością zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego lub środków 

pomocniczych (np. aparaty słuchowe); 
7) korzystaniem z usług pielęgnacyjno-opiekuńczych. 

 
§ 6. 1. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od: 
1) przebiegu choroby, w szczególności jej  przewlekłości i uciążliwości powodującej 

konieczność zapewnienia dodatkowej opieki; 
2) wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela wydatków 

związanych  z leczeniem; 
3) sytuacji materialnej nauczyciela oraz osób prowadzących z nim wspólne 

gospodarstwo domowe; 
4) liczby złożonych przez nauczycieli wniosków; 
5) wysokości środków finansowych ustalonych na ten cel w danym roku w budżecie 

gminy-miasto Grudziądz. 
 2. Maksymalna wysokość przyznanej nauczycielowi pomocy zdrowotnej w danym roku 
budżetowym nie może być wyższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 
obowiązującego w tym okresie. 
 
 § 7. 1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest na podstawie wniosku nauczyciela, którego 
wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.    

2. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej 
nauczycielowi może złożyć również członek rodziny, prawny opiekun lub opiekun - w 
przypadku, kiedy nauczyciel nie jest zdolny osobiście podejmować czynności w tym zakresie. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: 
1) oświadczenie o średnim dochodzie netto z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc 

złożenia wniosku, przypadającym na jedną osobę pozostającą we wspólnym 
gospodarstwie domowym ze wszystkich źródeł przychodu; 

2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia (faktury VAT, rachunki) za 
okres danego roku budżetowego, lub za okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie 
wniosku; 

3) zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt istnienia choroby, z tytułu której 
wnioskowana jest pomoc  i okres jej trwania, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed datą złożenia wniosku; 

4) inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej; 
5) inne dokumenty umożliwiające rozpatrzenie wniosku. 
4. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych, w tym zawiera braki w 

dokumentacji, o której mowa w ust. 3, nauczyciel zostaje wezwany do ich usunięcia w 
terminie 7 dni od otrzymania wezwania. 
5. W przypadku nieusunięcia braków w terminie, o którym mowa w ust. 4, wniosek będzie 
pozostawiony bez rozpatrzenia. 

 
§ 8. 1.Wnioski w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej składa się w Urzędzie Miejskim 

w Grudziądzu  w terminach: 
1) do dnia 30 kwietnia danego roku budżetowego; 
2) do dnia 30 września danego roku budżetowego. 
2. Wypłata świadczenia pomocy zdrowotnej na wniosek złożony po dniu 30 września 

nastąpi po jego pozytywnym rozpatrzeniu w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 1. 
 3. Wydział Edukacji zapewnia obsługę merytoryczną i administracyjną związaną z 
rozpatrywaniem wniosków o pomoc zdrowotną, decyzję podejmuje Prezydent Grudziądza. 



 
§ 9.1.Wypłata świadczeń  pomocy zdrowotnej następuje na podstawie decyzji Prezydenta 

Grudziądza w następujących terminach: 
1) do dnia 30 czerwca danego roku budżetowego; 
2) do dnia 30 listopada danego roku budżetowego. 
2. Pomoc zdrowotna wypłacana jest na wskazany przez nauczyciela rachunek bankowy. 

 
 § 10.1. Decyzja w sprawie wysokości przyznanej pomocy zdrowotnej lub odmowie jej 
przyznania jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo wniesienia odwołania. 
  2. Odmowa przyznania pomocy zdrowotnej wymaga uzasadnienia. 


