












UCHWAŁA NR XXXIV/674/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 25 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/771/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 
29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki 
i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną przysługującą 

nauczycielom oraz nauczycielom, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie 
kompensacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-

Mazurskiego.

Na podstawie art. 18 ust. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013r. 
poz. 596 z późn. zm.) i art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/771/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki 
i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną przysługującą 
nauczycielom oraz nauczycielom, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie 
kompensacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2010 r., Nr 77, poz. 1253)  wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Kwota zasiłku, o którym mowa w § 3 ust. 1 nie może przekraczać 1 000 zł, z zastrzeżeniem ust. 2.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.  Nauczyciel ma prawo skorzystać dwa razy w roku ze środków finansowych przeznaczonych na 
pomoc zdrowotną, każdorazowo do kwoty określonej w § 4 ust. 1.”;

2) w § 5 ust. 4:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1)  aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia i przebiegu dotychczasowego leczenia od lekarza 
prowadzącego z ostatnich 6 miesięcy”,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3)  oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny, pozostającego we 
wspólnym gospodarstwie domowym z osobą uprawnioną do ubiegania się o pomoc zdrowotną, 
uzyskanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku”,

c) dodaje się punkt 4 w brzmieniu:
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„4)  zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie wynikającym z ubiegania 
się o środki finansowe na pomoc zdrowotną.”;

3) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. § 8 § 8 1. Decyzję o przyznaniu zasiłku podejmuje na postawie przedstawionego protokołu 
sporządzonego przez Komisję, Zarząd Województwa.

2. Rozstrzygnięcie Zarządu Województwa jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.   

 

 Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Warmińsko-

Mazurskiego

Julian Osiecki
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UCHWAŁA NR XVI/290/20 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 26 maja 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/771/10 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz 

warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną 

przysługującą nauczycielom oraz nauczycielom, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie 

świadczenie kompensacyjne szkół i placówek prowadzonych przez 

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Na podstawie art. 18 ust. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 512 z późn. zm.) i art. 72 ust. 1 i 4 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. 2019 poz. 2215) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W regulaminie stanowiącym załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/771/10 Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego rodzaje 

świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną 

przysługującą nauczycielom oraz nauczycielom, którzy przeszli na emeryturę, rentę lub nauczycielskie 

świadczenie kompensacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa Warmińsko-

Mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2010 r. Nr 77, poz. 1253 z późn. zm.) w § 7 po ust. 1 dodaje się 

ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. W roku 2020 Komisja, o której mowa w § 6 ust. 1, rozpatruje podania o przyznanie zasiłku złożone 

w ciągu roku, na jednym posiedzeniu - w październiku 2020 r." 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 r. 

  

  

 Przewodnicząca Sejmiku  

Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

Bernadeta Hordejuk 
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