
Uchwała 
w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej 

dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich 
przyznawania. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)) i art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z 
późn. zm.2)) 

§ 1 

  
Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliŜszego określenia o: 

-szkole – naleŜy przez to rozumieć szkołę lub przedszkole, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Miejska Bartoszyce, 

-nauczycielu – naleŜy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w wymiarze nie 
niŜszym niŜ połowa obowiązującego wymiaru zajęć w szkołach, o których mowa 
w pkt.1 oraz byłych nauczycieli, którzy z  tych szkół  przeszli  na emeryturę lub 
rentę, 

-burmistrzu – naleŜy przez to rozumieć burmistrza miasta Bartoszyce. 

  

§ 2 

  
W budŜecie miasta Bartoszyce zapewnia się corocznie środki finansowe na pomoc zdrowotną 
dla nauczycieli. 

  

  

§ 3 

  
Pomoc zdrowotna przyznawana jest w formie zasiłku pienięŜnego lub częściowego zwrotu 
kosztów szczepień profilaktycznych. 
  
  

§ 4 
  
1. Pomoc zdrowotna w formie zasiłku pienięŜnego moŜe być przyznana nauczycielowi: 

-w związku z długotrwałym leczeniem, wymagającym  co najmniej dwutygodniowego 
leczenia szpitalnego lub co najmniej 30-dniowego zwolnienia lekarskiego, 

-leczącemu się z powodu długotrwałej, cięŜkiej  choroby związanej  
  z wykonywanym zawodem lub wymagającej stałej opieki specjalistycznej,  

2. Wysokość zasiłku pienięŜnego uzaleŜniona jest od: 
                1)  przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych wpływających na  
                 sytuację materialną nauczyciela (itp. konieczność stosowania specjalnej diety, 
                 zapewnienia dodatkowej opieki choremu itp.), 
                2)  wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów 

leczenia, 
                  3)  sytuacji materialnej rodziny nauczyciela po odliczeniu udokumentowanych  
                       kosztów leczenia,  
                  4)  wysokości środków przewidzianych na pomoc zdrowotną w budŜecie miasta. 
3. Zasiłek pienięŜny moŜe być przyznany raz w roku kalendarzowym. 



4. Z wnioskiem o przyznanie zasiłku moŜe wystąpić: 
 -zainteresowany nauczyciel lub jego opiekun, jeŜeli nauczyciel ten jest niezdolny 

               osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie, 
- dyrektor szkoły. 

5. Do wniosku naleŜy dołączyć: 
-dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków na leczenie lub zakup lekarstw  
-dokumenty poświadczające okoliczności o których mowa w § 4 ust.1, 
-oświadczenie o dochodach brutto rodziny nauczyciela w okresie 3 miesięcy 

poprzedzających miesiąc złoŜenia wniosku oraz o ilości członków rodziny. 

  

  

§ 5 

  
1. Nauczycielowi stosującemu profilaktykę zdrowotną w zakresie szczepień ochronnych 
moŜe być przyznany częściowy zwrot kosztów szczepień profilaktycznych. Wysokość 
częściowego zwrotu kosztów szczepień profilaktycznych zaleŜy od środków przewidzianych 
na pomoc zdrowotną w budŜecie miasta. 
Z wnioskiem o częściowy zwrot kosztów szczepień profilaktycznych moŜe wystąpić: 

-zainteresowany nauczyciel lub jego opiekun, jeŜeli nauczyciel ten jest  niezdolny           
osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie, 

-dyrektor szkoły. 
Do wniosku naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów szczepień. 
  
  

§ 6 
  
1. Środkami na pomoc zdrowotną zarządza burmistrz. 
Burmistrz powołuje komisję, której zadaniem jest opiniowanie wniosków o udzielenie 
pomocy zdrowotnej. W skład komisji  wchodzi lekarz. 
3. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący nie rzadziej niŜ dwa razy w roku. 
4. Opinie komisji podejmowane są zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej 
 połowy członków komisji.  
5. Członkowie komisji składają oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osób 
ubiegających się o przyznanie pomocy zdrowotnej. 
6. Obsługę administracyjno-organizacyjną komisji zapewnia Zespół Administracyjny Oświaty 
w Bartoszycach. 
7. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje burmistrz. 
  
  

§ 7 

  

Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. 
  
  

§ 8 
  
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
 


