
 

 

 

Uchwała Nr VIII/38/2011 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 24 marca 2011 roku 

 
w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, 

rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu 

ich przyznawania 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

 

 § 1. Określa się, w Regulaminie stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, środki 

finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaj świadczeń przyznawanych w 

ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania.  

 

 § 2. 1. Traci moc uchwała Nr VIII/40/2007 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 26 kwietnia 

2007 roku w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej 

pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania. 

          2. Traci moc uchwała Nr XXX/221/2008 Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 16 grudnia 

2008 roku w sprawie ustalenia dla nauczycieli placówek oświatowych Gminy Karczew 

„Regulaminu Funduszu Zdrowotnego”.  

 

 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

 § 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

              Przewodniczący Rady 

         Tadeusz Marton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik  

do uchwały Nr VIII/38/2011 

Rady Miejskiej w Karczewie 

z dnia 24 marca 2011 roku 

 

 

Regulamin  

określający środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaje świadczeń 

przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania 

 

 

 

§1 

1. Zapisy niniejszego Regulaminu dotyczą nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, 

rentę lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Karczew.  

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć również inne placówki wymienione w art. 1 ust. 1 pkt.1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Karczew; 

2) nauczycielach – należy przez to rozumieć również nauczycieli emerytów i rencistów, 

uprawnionych do pomocy zdrowotnej lub otrzymujących nauczycielskie świadczenie 

kompensacyjne szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karczew; 

3) świadczenie – należy przez to rozumieć bezzwrotny zasiłek pieniężny związany z 

ponoszonymi przez nauczyciela kosztami leczenia. 

 

§2 

1. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki 

zdrowotnej określa Rada Miejska w Karczewie w uchwale budżetowej. 

2. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli stanowią doraźną pomoc 

przyznawaną w formie zasiłku pieniężnego związanego z ponoszonymi przez nauczycieli kosztami 

leczenia, jako dofinansowanie. 

3. Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dysponuje 

Burmistrz Karczewa. 

4. Burmistrz Karczewa może powołać, odrębnym zarządzeniem, Komisję do rozpatrywania i 

opiniowania wniosków nauczycieli o pomoc zdrowotną. 

 

§3 

1. Pomoc zdrowotna może zostać udzielona raz w roku z formie jednorazowego zasiłku 

pieniężnego. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel może ubiegać się o pomoc zdrowotną 

więcej niż raz. 

3. Wysokość przyznanego świadczenia uzależniona jest od przebiegu choroby oraz okoliczności z 

nią związanych. 

 

§4 

O pomoc zdrowotną ze środków przeznaczonych na ten cel mogą ubiegać się nauczyciele ze 

względu na poniesione koszty: 

a) leczenia stanów ostrych, przewlekłych, specjalistycznych stwierdzonych przez lekarza oraz 



długotrwałego leczenia szpitalnego; 

b) badań diagnostycznych; 

c) zakupu leków, środków medycznych, sprzętu rehabilitacyjnego oraz raz na trzy lata – szkieł 

korekcyjnych; 

d) inne koszty ponoszone w związku z długotrwałą chorobą, np.: leczenie sanatoryjne wynikające 

ze skierowania lekarskiego. 

 

§5 

1. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie przez nauczyciela lub osobę upoważnioną 

wniosku – na druku stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu. 

2. Nauczyciele składają wnioski w zaklejonej  kopercie do Urzędu Miejskiego w Karczewie 05-480 

Karczew ul. Warszawska 28 z dopiskiem na kopercie „Pomoc zdrowotna dla nauczycieli”. 

3. Wnioski należy składać do 31 marca i do 30 września każdego roku. 

4. Wnioski rozpatrywane będą do końca kwietnia i do końca października każdego roku. 

5. W wyjątkowych, uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się składanie wniosków po w/w terminach 

 

§6 

Przy rozpatrywaniu wniosków nauczycieli o udzielenie pomocy zdrowotnej bierze się pod uwagę: 

a) sytuację zdrowotną nauczyciela – przebieg choroby oraz okoliczności z tym związane 

wpływające na sytuację materialną nauczyciela, przewlekły charakter choroby; 

b) sytuację materialną nauczyciela oraz osób prowadzących z nim wspólnie gospodarstwo domowe; 

c) wysokość udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia, zakupu leków 

lub sprzętu, itp.; 

d) wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną określonych w uchwale 

budżetowej na dany rok; 

e) wysokość dotychczas uzyskanej pomocy zdrowotnej. 

 

§7 

Do wniosku należy dołączyć: 

1) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia nauczyciela; 

2) imienne dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia w danym roku kalendarzowym; 

3) oświadczenie o przeciętnych dochodach (brutto) ze wszystkich źródeł na jednego członka 

rodziny osiągniętych w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających okres ubiegania się o pomoc 

zdrowotną; 

4) inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej. 

 

§8 

1. Decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczenia oraz jego wysokości wydaje 

Burmistrz Karczewa. 

2. Odmowa przyznania pomocy zdrowotnej wymaga uzasadnienia. 

3. Środki na wypłatę świadczeń przekazywane są na rachunek  bankowy nauczyciela lub czekiem. 

 

§9 

Zapisy zawarte w niniejszym Regulaminie uzgodniono ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i 

NSZZ „Solidarność”. 

 

 

 

             Przewodniczący Rady 

         Tadeusz Marton 

 

 



 

 

 

 

UZASADNIENIE 

 

W związku z art. 72 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela organ prowadzący szkoły przeznacza 

corocznie w budżecie odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. 

Proponowana uchwała zawiera zapisy pozwalające nauczycielom, w tym nauczycielom emerytom, 

rencistom lub otrzymującym świadczenie kompensacyjne ubiegać się o pomoc zdrowotną. 

W związku jw. podjęcie w/w uchwały uznaje się za stosowne.  


