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3pnwi€ .ogulantnu prz'zMw'ń' środków linmśowych Da ponoc

zdruwotn{ dh ! .zy.ieli szkóI i prdgko|a pmwldzotrycb
pe Gmiry K.lBzyb.

Na po&tavie ad' 72 ust. l i 4 uiosy z dni5 2ó stytaia 1982 r. Kańa Narczyciela
|DL u. Nt 97 

' 
poz' 614 z 2006 . z późr' hi'l]mi/ . Radł Mi€jsl@ w K!ługynie uchłdą

$r.

Ust.la Śię Reedmin !Źyaawia śodków liMovych M pomoc fdrcrctną w bmiąiu
śl'nowiącyń ałącaik do u€hwry' obowiąfujący w plaówl€oh oświatoł}ch
powadblyoh pftf Gnjnę l<ałuszyn'

$2.

wykomic uchs€ry pÓwie@ się Bu@ist.zowi (8luszyTł

$r.

Uchwała whodzi w życi€ po upływie 14 dni od
wojevództwa Mmwi4kiego.

dnia og|offii. w D'miku UŹędÓv/yń

Rudy r4wkjFj

,*,d!łi2,"u^
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Rcgulani!

g6pod.rcł.ni. śrcdktni 
'inaĘowtmi 

ptąut@nyni m pomoc zdrołorną
dh nd.zyc|e|i p|t.ówćk ośłi.toły.h powadalych pte cniĘ K!|nszyn

r. Tłotoi€ i gospod.rcwuie ś.od|oE| fuduln

1- w €l! ehowia żdrcwią apobiegaia choroboń i !Mr! w.&s.go vyłryavaia
choób' ich lefui! o@ fpobićg&ia niepetbspńwności i j€j oElbicaiu wśńd
Bucz}cieli @rcozie ł7odĘb!i! się w budż€cie gnily ś'od}i flMoft w w}$kości
0.3% fWdun ńrc E śłiadPaia z zk€su lpmocy zdremtlej psMgóln'm

plaós'om oświatołln dla @W.'cieli łoEystają.ych u opi€łi z.bowoh€j' zlłego dal€j
tunduszn zdrwotr}ln.
2' Środ-loftli, o ltljrych ńoM w plt l dyŚponuje d'Ektor każdej placówti'
3. Dyr.l.ror Powollje konisję z.lrowotlĄ kt'B olinjuje Mioskj o lrażmie pofuocy

fimśowej ze środków na pon@ zdto@bądla nauczyci€li'
4. KońiŚja zlswob'a sld.da się z 3'5 ątoŃów, w tyt l pfudsl.wiciel niązków

awodoł}ch dziaŁjąc}th M leldie gniny. v plaóBłrc! aaldliając'th poł!żej
20 muczycićli do końiŚji zdńwottlej lou MuczyĆielmi cfyń}mi zMdowo wchodzi
Pftdśawici.l rufycie|i m.r'iów i rcnciŚtów upBMio.ych do korłśania , nldua

5' Rozpatr'leie Miosków odb'va Śię w temirje do 30 dni od da1y jeco ztożmia

II' osoby upnwniole do ko.zFt.lie z fuld!fu unrcłotr.so

z€ świadcreń nndBn zdrcłornego mogą koŹystać :
l) Mucfy.i.lc atrudniai w plaówkach oświalo$ych gnńy (a1us4! m @ mjmiej

% etalq po pęell@Wiu @ ńajmiej jedn€o roku w dfu€j plaów€ oświalowj
2) byli naucfy.i€l€ . fr€iyci i @ciści ddych szkć,ł' l(tóŹylreglina €ńdytłę lub

Entę ze szkół pbwadanrh pu Gninę Kałusz}t.

nt zaŚady i warunki przya.w.ni. ponocy zdro'otn.j

] ' świadcrenie zdtowobe pŹ'znawe jesl w ryiąfku z :
l) pmwletĘ chorbą mucfyciela &iąaą z dlugotMalym l€@ień szpitalnym o@

|@ni.aoś.ą .l.|*go l*unia w donu lemi.o chorcby pŹvlekłej w]nagają.ej
s'avch koEultacjj |ekarskich i ciąglego pzyjno]fui! lekóq

2) dĘofuabn lĆ*nifu ŚpĆcjali"trayn
3) I*rcniem poł}Tadłoł}m s,}@gającyE l@nia sp.cjalistycbeeo ltrb kÓEdtaćji

poz niejsem mieŚzkdia'
2. Pomoc zdrcwotna lrzybaw@ j$1 w fomie j€dlo@orego' b€motnego świad*nja

Piąjęaego. ufueeo dllej świadceni€n fd&wob't!'
]. wysokość pŹymwm€go świadczdie zdmwolnego lz'leżnia śię otl :

. %$ tNaia choŃby o@ od okolicaości f t}m niąz5nych Ąonię@ość sto$@ia
sp*jali9ty@ych lekjq za!€Mi€nie dodat}owj oPieki choreńu' dojazdu do lekaż.. ilp"/'
PŹy lysokości śsiadcznia zdmwotn€co uwfględnia się sylucję mteda]ną nauczyĆićla'
4' vafulri€n prz}aeia świadcz€nia zdrowotJEgo j6t złożnie pŹ.u choEgo muczyciela

wniosku na dluku, ltóry slfuołi zalącznin do ćgulanrinu f ahua]ńrfu zaświadc&nien



5' vnioski o pu'fMie świad.ćnia fdomlnego

ó. Do Miosku na|eż, da|+z,ć ośviadcaie o do.bodach

7. vniolek o pź'reie mcz'cie|owi śvi.d*nia fd&Mllego Ńżb żłożyć Przrło^a,
oauczyciela" pźęd$aMciel fwiąztów amdo*ych. Bda Pedlgogicaa sftoły' opi€ku'
jeżćli MucĄciĆ| nie Fs zdoln} o$biście do cz}mści q lyT zalcie'

8. Świadc4nie fdrcŃme udfie|M jN jednoMrc Ę deF rcl'! budżfu*yń
9. Pz}aee świad*nie zdrcwoh€ domu Mucz'cielowi s1płe się m vsłaae ko o

to.w pzypadkach wyją*ovycĄ spoMdowych q'@kimi Bydatleni ń l@nie
śviadcunić żdro@t!. no,t być pę}aee poMómie { deym rclo
11'wy9kość świad@nia fdńrctn.ep z,l.zy od możliwoś.i fi'sovych futdus
plaówki przy@€go m lomoc zdrewott4 o@ s)'|leji ma|eda]nej Midkodaqty i
wy$kości pdoŚfonrh togtów na lecmi€' z łn' ze nininaha \r!$kość świadcais
zdńmtEgo Die noż€ być Di^ż ńiż 1.0{0 żł i *rżM !iż 2'000 ż.
l2'w pż'pądkach ł1jątkosych j.rboMw śfiadcanie f&owobe moż€ być diętsne
o 50%, lj' do kwoty 3'000 fl. zs pE}Tadćk $yjątkovy nalcfycićla uMŹa się w

l) aleMi€lie oli.ki d. ohorcgo nauczyci.]a pod% eŚlrzni4 pewbrł.j
clorby i !o skom9likÓweyn abieeil ope@inyi!

2) pŹ€wlekla choreba fuucfy.iela posiadajqp Ćgo rcdżiĘ qielodzi€.ną
]) d@hód ń osobę w fu<t2inie nje p@kfua dMhotności raJ'teri@ dochodorego.

olatślonegp w art' 8 ust. t lkt ustawy z dda 12 mdca 2004 rcku o poń@y Śpoł@aej 1DZ
u 'Nt 6Ępoz' s93 ż 2W r' zpóźL miafuv'

Iv. Ust!!€ni. koń.owe

l. z9sady pż'hawuit środków M śwjad.rni€ zdrMlne opiniowe są pfuf
niązłi awdore muczyci.li-

2' animy ńini.js*go EeulMinu noeąoasq]ić w Ębie jego Bhwalania

R'dy YĘi'kjej

zilLeEsowai nauc2'ciele skladają do

pŹypadających na jedieeo
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o pr4zm!i. środków fi.lD3owych 2 fuldu*u ponocy zdrc{ot..j d|a
llugycic|i Mkól i pżedśżko|. preł.&onycl pnu Gminę Ka|uszyl

L Nauc4. i .1. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .
/imię i Misko/

/czymy' mÓ.y1owy. pEb}łając M rfucie wPigć {łaściwE/

/miej$e pt&y ohene /dla en€'}óv byłe/' Blmif %tr pEcy/

2. Uli.gm się o pz}żmiĆ śrdkóv pońesionych f t},tułu :

/$lsrcz€8ólnieni€ Potrev
3. Poń6ione koszty leceÓlą fatupu' pmfilakyki :

4. DoMiosl'!doĘfu:

5' ze śodków fundusa ko6sta1€E /m w Dku

Podpisy czJoŃow komisj i I
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