
UCHWAŁA Nr VI/30/2007 
Rady Powiatu w Ostródzie 

z dnia 19 lutego 2007r. 
 
 

w sprawie okre ślenia wysoko ści środków z przeznaczeniem na pomoc 
                  zdrowotn ą dla nauczycieli korzystaj ących z opieki zdrowotnej,  
                  a takŜe rodzajów świadcze ń przyznawanych w ramach tej pomocy 

       oraz warunków i sposobu ich przyznawania.  
 
 
 

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)  
Rada Powiatu uchwala, co nast ępuje :  

 
§ 1 

Przeznacza się corocznie w budŜecie Powiatu Ostródzkiego środki finansowe na 
pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w wysokości 
0,1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe 
nauczycieli.  

§ 2 
Do korzystania z pomocy zdrowotnej uprawnieni są nauczyciele zatrudnieni na czas 
nieokreślony i określony w co najmniej ½ obowiązującego wymiaru godzin                            
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Ostródzki, oraz nauczyciele po 
przejściu na emeryturę lub rentę, bez względu na datę przejścia na emeryturę.  
 

§ 3 
1. W ramach pomocy zdrowotnej nauczyciel moŜe otrzymać zasiłek z tytułu:  
1) leczenia w innej miejscowości z powodu braku placówki słuŜby zdrowia w miejscu 
zamieszkania , 
2) leczenia w miejscu zamieszkania z powodu przewlekłej choroby lub gdy przebieg 
choroby nauczyciela jest wyjątkowo cięŜki , 
3) konieczności korzystania z pomocy leczniczej specjalistycznej w innej 
miejscowości, mimo istnienia publicznego lub niepublicznego zakładu opieki 
zdrowotnej w miejscu pracy lub miejscu zamieszkania,  
4) jednorazowego zakupu niezbędnych leków, których koszt jest znaczny,  
5) zakupu środków pomocniczych niezbędnych do wykonywania zawodu (np. szkieł 
korekcyjnych, aparatów słuchowych), 
2. Zasiłek nie moŜe być przyznany z tytułu wydatku nie związanego bezpośrednio                      
z ochroną zdrowia, np. zakupu oprawek do okularów.  
3. Zasiłek przyznany w ramach pomocy zdrowotnej jest bezzwrotny. 
 

§ 4 
1. Nauczyciel ubiegający się o przyznanie zasiłku w ramach opieki zdrowotnej 
obowiązany jest złoŜyć wniosek o przyznanie świadczenia oraz zaświadczenia, 
zlecenia lub recepty lekarskie potwierdzające okoliczności, o których mowa w § 3    
ust. 1, a takŜe rachunki lub faktury potwierdzające faktycznie poniesione wydatki.  
2. Wnioski wraz z załącznikami moŜna składać:  

1) do 15 kwietnia,  



2) do 15 października.  
3. W wyjątkowej sytuacji z wnioskiem o przyznanie świadczenia moŜe wystąpić  
opiekun nauczyciela, jeśli stan zdrowia nauczyciela nie pozwala na podjęcie tej 
czynności.               

§ 5 
1. Wnioski o przyznanie zasiłku rozpatruje komisja w składzie: 
1) dyrektor szkoły/ placówki,  
2) 2-3 nauczycieli wytypowanych przez Radę Pedagogiczną,  
powołana w drodze zarządzenia przez dyrektora szkoły/ placówki.  
2. Wnioski rozpatrywane są dwa razy w roku w ciągu 14 dni kalendarzowych              
od terminów określonych w § 4 ust. 2. 
3. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.  
4. Komisja przyznaje zasiłek i określa jego wysokość biorąc pod uwagę: 
1) rodzaj i przebieg choroby,  
2) wysokość kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z zakupem leków, 
środków pomocniczych lub prowadzeniem leczenia.  
 

§ 6 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie  
do uchwały Nr VI/30/2007 

Rady Powiatu w Ostródzie  
z dnia 19 lutego 2007r. 

 
w sprawie okre ślenia wysoko ści środków z przeznaczeniem na pomoc 
zdrowotn ą dla nauczycieli korzystaj ących z opieki zdrowotnej, a tak Ŝe rodzajów 
świadcze ń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich 
przyznawania.  
 
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, 
poz. 674 z późn. zm.) nakłada na organ prowadzący szkoły i placów, tj. Radę 
Powiatu obowiązek przeznaczenia w budŜecie odpowiednich środków finansowych    
z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki 
zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej 
pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.  
 


