
UCHWAŁA NR V/  24 /2011
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

Z DNIA 17 MARCA 2011 ROKU

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst 
jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. 
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała  określa  rodzaje  świadczeń  przyznawanych  w  ramach  pomocy 
zdrowotnej  dla  nauczycieli  korzystających  z  opieki  zdrowotnej  oraz  warunki  
i sposób ich przyznawania.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) placówce – rozumie się przez to przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum 

i szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez Gminę Borek Wlkp.,
2) dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora placówki, o której mowa w pkt 1,
3) nauczycielu – rozumie  się  przez to nauczyciela  zatrudnionego w placówce 

określonej  w  pkt  1  w  wymiarze  co  najmniej  ½  obowiązkowego  wymiaru 
zajęć, albo nauczyciela emeryta lub rencistę placówki, o której mowa w pkt 1.

§ 3. 1.Corocznie w budżecie Gminy Borek Wlkp. wyodrębnia się środki finansowe 
z  przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla  nauczycieli  korzystających z  opieki 
zdrowotnej w wysokości 0, 3% planowanych rocznych środków przeznaczonych 
na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 
2. Niewykorzystane środki finansowe przeznaczone na dany rok kalendarzowy nie 
przechodzą na rok następny.
3. Dysponentem funduszu jest Dyrektor.

§ 4. 1.Pomoc  zdrowotna  udzielana  jest  w  formie  bezzwrotnego  świadczenia 
pieniężnego.
2. Świadczenie w ramach pomocy zdrowotnej przyznawane jest w związku z:

1) przewlekła chorobą nauczyciela,
2) długotrwałym leczeniem szpitalnym i koniecznością dalszego przebywania  

w domu,
3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym, 



4) leczeniem sanatoryjnym,
5) stanem zdrowia  wymagającym zakupu  środków niezbędnych do dalszego 

prawidłowego wykonywania zawodu, w szczególności: okularów, aparatów 
słuchowych,  protez,  sprzętu  ortopedycznego  niezbędnego  w rehabilitacji  
i inne. 

3. Pomoc zdrowotna może być przyznana nauczycielowi w wysokości, co najmniej 
1/3 poniesionych kosztów, i uzależniona jest od:

1) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych, biorąc pod uwagę 
sytuację  materialną  i  życiową  nauczyciela  (konieczność  stosowania 
specjalistycznych leków, zapewnienia dodatkowej opieki nad chorym, itp.),

2) wysokości  poniesionych  i  udokumentowanych  przez  nauczyciela  kosztów 
leczenia, 

3) wysokości  pozostających  w  dyspozycji  środków  finansowych 
przeznaczonych na pomoc zdrowotną,

4) ilości złożonych wniosków.

§  5.1.  Pomoc  zdrowotną  przyznaje  dyrektor  szkoły,  a  dyrektorowi  Burmistrz  
Borku Wlkp.
2. Warunkiem przyznania świadczenia  jest  złożenie przez nauczyciela wniosku  
o przyznanie pomocy zdrowotnej, którego wzór stanowi załącznik do uchwały, do 
dyrektora  placówki,  w  której  jest  zatrudniony  albo  której  jest  emerytem  lub 
rencistą. W przypadku likwidacji placówki nauczyciel przebywający na rencie lub 
emeryturze  składa  wniosek  do  dyrektora  placówki,  wskazanej  przez  organ 
prowadzący, w której jest naliczany jego odpis na zakładowy fundusz świadczeń 
socjalnych. 
3. Jeżeli  nauczyciel  nie może samodzielnie  dokonać czynności,  o której  mowa  
w ust. 2, wniosek w jego imieniu może złożyć inna osoba, po uzyskaniu zgody 
zainteresowanego nauczyciela.
4. Uzyskane przez dyrektora informacje dotyczące zdrowia osób ubiegających się 
o  pomoc  zdrowotną  podlegają  ochronie  prawnej  stosownie  do  ogólnie 
obowiązujących przepisów.
5. Do wniosku należy dołączyć:

1) dokumenty  potwierdzające  poniesione  koszty  leczenia  (imienne  faktury, 
rachunki); 

2) oraz w zależności od sytuacji:
a) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia;
b) inne dokumenty świadczące o stanie zdrowia; 
c) zaświadczenie o pobycie w szpitalu. 

6. Dla  oceny  sytuacji  materialnej  nauczyciela,  dyrektor  może  skorzystać  ze 
złożonego w placówce rocznego oświadczenia o dochodzie netto z poprzedniego 
roku.
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7.  Wnioski  nauczycieli  złożone  do 15 maja  i   15  listopada  rozpatruje  dyrektor 
szkoły po uzyskaniu wstępnej opinii komisji ds. funduszu zdrowotnego, w terminie 
14 dni od dnia upływu ostatecznego terminu składania wniosku.
8.  Do  opiniowania  wniosków  dyrektor  szkoły  powołuje  na  posiedzeniu  rady 
pedagogicznej komisję ds. funduszu zdrowotnego, w skład którego wchodzi:

a)  dwóch  nauczycieli  czynnych  zawodowo  i  zatrudnionych  w  danej 
placówce;

b) jeden przedstawiciel związków zawodowych nauczycieli;
i ustala pisemnie termin posiedzenia ww. komisji.
9. Z posiedzenia komisji zostaje sporządzony protokół. 
10.  W  przypadku  złożenia  wniosku  o  przyznanie  świadczenia  przez  członka 
komisji należy wyłączyć go z dalszego postępowania  i w jego miejsce powołać 
nowego członka.
11. Wysokość zapomogi zdrowotnej proponuje komisja ds. funduszu zdrowotnego, 

a  ostateczną  decyzję  w sprawie  przyznawania  zapomogi  zdrowotnej  podejmuje 
dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora Burmistrz Borku Wlkp.
12.  Przyznane  świadczenie  pieniężne  zostanie  przekazane  na  konto  bankowe 
nauczyciela w terminie do 14 dni od podjęcia decyzji. 
13.  W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  wniosek  może  być  złożony  
w  każdym  terminie  przez  nauczyciela  i  rozpatrzonych  niezwłocznie  przez 
dyrektora szkoły, z uwzględnieniem ust. 8-10. 

§ 6.1. Informacje  o  decyzji  w  sprawie  pomocy  zdrowotnej  nauczycielowi 
przekazuje  dyrektor  placówki  w formie  pisemnej  w terminie  7  dni  od podjęcia 
decyzji.
2.  Od  decyzji  Dyrektora  nauczycielowi  przysługuje  odwołanie  do  Burmistrza 
Borku Wlkp.
 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XIV/94/2007 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia  
6  grudnia  2007  roku  w  sprawie  rodzaju  świadczeń  przyznawanych  w  ramach 
pomocy  zdrowotnej  dla  nauczycieli  i  korzystających  z  opieki  zdrowotnej  oraz 
warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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Opracował:
Tomasz Marszałek
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