
Stan na 14.03.2017 

USTAWA 

z dnia 26 stycznia 1982 r. 

Karta Nauczyciela 

 

T.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1198,  

z 2016 r. poz. 668 i poz. 1010 oraz z 2017 r. poz. 60. 

 

Rozdział  8 

Ochrona zdrowia 

 

Art.  71.  

(uchylony). 

 

Art.  72. [Dodatkowa pomoc zdrowotna dla nauczycieli]  

1. Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do 

świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w 

budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje świadczeń 

przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę, 

rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na 

emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. 

 

Art.  73. [Urlop dla poratowania zdrowia]  

1. Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po 

przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania 

zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym 

jednorazowo roku, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla 

poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. 

3. Do okresu siedmioletniej pracy w szkole, o którym mowa w ust. 1, wlicza się okresy 

czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, 

trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku okresu niezdolności do pracy i 

urlopu trwających dłużej niż 6 miesięcy wymagany okres pracy przedłuża się o ten okres. 

4. Okres siedmioletniej pracy w szkole, uzasadniający prawo do urlopu, powinien przypadać 

bezpośrednio przed datą rozpoczęcia urlopu dla poratowania zdrowia. Wymóg 



siedmioletniego okresu pracy w szkole dotyczy udzielenia pierwszego urlopu dla 

poratowania zdrowia. 

5. Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo 

do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do 

innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych, o których mowa w art. 54. 

6. Dyrektor szkoły, nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu dla 

poratowania zdrowia, wydaje nauczycielowi skierowanie na badanie kontrolne w celu 

stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. 

7. W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel nie może nawiązać 

stosunku pracy lub podjąć innej działalności zarobkowej. W przypadku stwierdzenia, że w 

okresie urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel podejmuje inny stosunek pracy lub inną 

działalność zarobkową, dyrektor szkoły odwołuje nauczyciela z urlopu, określając termin, w 

którym nauczyciel obowiązany jest do powrotu do pracy. 

8. Nauczycielowi można udzielić kolejnego urlopu dla poratowania zdrowia nie wcześniej 

niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. 

Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia 

nie może przekraczać 3 lat. 

9. Nauczyciel nie ponosi kosztów związanych z orzekaniem o stanie jego zdrowia w związku 

z potrzebą udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia. 

10. O potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, w celu 

przeprowadzenia zalecanego leczenia, orzeka lekarz ubezpieczenia zdrowotnego leczący 

nauczyciela. Od orzeczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, przysługuje odwołanie do 

organu odwoławczego określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 11 oraz w 

trybie określonym w tych przepisach. 

11. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

oświaty i wychowania, określi, w drodze rozporządzenia, tryb orzekania o potrzebie 

udzielenia nauczycielowi urlopu, o którym mowa w ust. 1, wzór orzeczenia i sposób 

prowadzenia dokumentacji związanej z wydawaniem orzeczeń o potrzebie udzielenia urlopu 

dla poratowania zdrowia oraz organ odwoławczy od orzeczeń o potrzebie udzielenia 

nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, uwzględniając w szczególności sposób 

wydawania orzeczenia o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu oraz termin odwołania 

się od orzeczenia. 

 


