
ZARZĄDZENIE NR 103/2015 
BURMISTRZA BORNEGO SULINOWA 

z dnia 1 grudnia 2015 r.  
w sprawie udzielania urlopu dla poratowania zdrowia nauczycielowi zatrudnionemu 

szkole lub przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Borne Sulinowo 
  

Na podstawie art. 5 ust. 7 pkt 1 i 3 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, 
poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, 
Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, 
poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 
180, poz. 1280, Nr181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 
1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, 
poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 
148, poz. 991, z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 
887, Nr 205, poz. 1206, z 2012r. poz. 941, 979, z 2013r. poz. 87, 827, 1191, 1265, 1317, 1650, 
z 2014r. poz. 7, 290, 538, 598, 642, 811, 1146, 1198, 1877, z 2015r. poz. 357, 1045, 1240, 
1418, 1607 i 1629, 1640) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515) zarządzam, co następuje: 
 
 § 1.1.Decyzję o udzieleniu nauczycielowi płatnego urlopu dla poratowania zdrowia 
podejmuje w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta 
Nauczyciela(Dz. U. z 2014 r. poz. 191, 1198, z2015 r. poz. 357,1268, 1418.) i przepisy 
wykonawcze: 

a) w stosunku do nauczyciela – dyrektor szkoły lub przedszkola, 
b) w stosunku do dyrektora szkoły – Burmistrz Bornego Sulinowa. 

2. Dyrektorzy szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Borne 
Sulinowo, po otrzymaniu orzeczenia lekarskiego o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu 
dla poratowania zdrowia, o którym mowa w ust. 1, zobowiązani są dokonać weryfikacji  
i zasadności udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia w sposób, o którym 
mowa § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005r. w sprawie 
orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (Dz.U.  
z 2005r. Nr 233, poz.1991). 
 

§ 2.W przypadku złożenia przez nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla 
poratowania zdrowia, dyrektor szkoły lub przedszkola, niezależnie od obowiązku określonego 
w § 1, zobowiązany jest do: 

1) pisemnego powiadomienia organu prowadzącego o fakcie złożenia przez 
nauczyciela wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia w terminie 3 dni 
roboczych, licząc od dnia otrzymania tego wniosku; 

2) pisemnego powiadomienia organu prowadzącego  o wykonaniu obowiązku,  
o którym mowa w § 1 zarządzenia; 

3) każdorazowego odwoływania się od orzeczeń lekarzy o potrzebie udzielania 
nauczycielom urlopu dla poratowania zdrowia do Wojewódzkiego Ośrodka 
Medycyny Pracy właściwego ze względu na miejsce wydania orzeczenia; 



4) pisemnego poinformowania organu prowadzącego o ostatecznym wyniku 
weryfikacji wniosku nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia. 

 
§ 3.1.Płatny urlop dla poratowania zdrowia winien być udzielony nauczycielowi na 

czas nie dłuższy niż do końca rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
2. Okres zatrudniania nauczycieli w ramach zastępstwa za nauczycieli przebywających 

na płatnych urlopach dla poratowania zdrowia powinien obejmować okres zajęć dydaktyczno-
wychowawczych (wyłączając okres przerwy wakacyjnej i ferii zimowych). 

 
§ 4.1.Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom szkół i przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Borne Sulinowo. 
2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam pracownikowi ds. organizacji  

i zarządzania placówkami oświatowymi. 
 

  
§ 5.1.Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez 

rozplakatowanie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie oraz 
umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

2. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


