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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY RZEKUŃ 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
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 2019 r., 
poz. 506 ze zm.) art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2215), po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli uchwala się, 
co następuje: 

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

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa bez bliższego określenia o szkole – należy 
przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzekuń. 

§ 3. 1. Pomoc zdrowotna przysługuje nauczycielom w związku z: 

1) korzystaniem z pomocy specjalistycznej, specjalistycznych badań, konsultacji; 

2) długotrwałym leczeniem szpitalnym, z koniecznością dalszego leczenia w domu; 

3) leczeniem sanatoryjnym; 

4) długotrwałą rehabilitacją, w tym związaną z chorobami zawodowymi i powypadkowymi; 

5) koniecznością zakupu sprzętu ortopedycznego lub rehabilitacyjnego; 

2. Nauczyciel może ubiegać się o następujące rodzaje świadczeń: 

1) dofinansowanie kosztów zakupu leków lub sprzętu ortopedycznego lub rehabilitacyjnego; 

2) dofinansowanie kosztów leczenia specjalistycznego; 

3) dofinansowanie kosztów usług rehabilitacyjnych. 

§ 4. 1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez nauczyciela lub jego opiekuna, po 
uzyskaniu zgody osoby uprawnionej do otrzymania pomocy, jeżeli nie jest ona zdolna do podejmowania czynności 
w tym zakresie, wniosku do dyrektora szkoły. 

2. Do wniosku należy dołączyć: 

1) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia wskazujące na okoliczności o których mowa w § 3 ust. 1; 

2) oświadczenie o wysokości średnich dochodów netto na jednego członka rodziny za miesiąc poprzedzający 
złożenie wniosku; 

3) dokumenty potwierdzające poniesione koszty na świadczenia, których mowa w § 3 ust. 2. 

§ 5. Wnioski wraz z załącznikami wnoszone są za pośrednictwem dyrektorów szkół do Zakładu Obsługi Gminy 
w Rzekuniu w terminie do 31 lipca danego roku. 

§ 6. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależnia się od: 

1) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych; 

2) wysokości poniesionych przez nauczyciela udokumentowanych kosztów leczenia; 
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3) sytuacji materialnej i rodzinnej nauczyciela; 

4) środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy. 

§ 7. Pomoc zdrowotna udzielana jest nauczycielowi w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego. 

§ 8. Z pomocy zdrowotnej nauczyciel może korzystać raz w roku kalendarzowym. 

§ 9. Wypłaty z pomocy zdrowotnej dokonuje się na wskazany we wniosku rachunek bankowy. 

§ 10. Traci moc uchwała XXXVI/158/2008 Rady Gminy Rzekuń z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie 
określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina 
Rzekuń. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzekuń. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr Małgorzata Żebrowska 

Uzasadnienie  
Niezależnie od przysługującego nauczycielom i ich członkom rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia 
zdrowotnego, organy prowadzące placówki oświatowe zobowiązane są przeznaczyć corocznie w budżetach 
odpowiednie środki finansowe na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz 
zobowiązane są do określenia rodzaju świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich 
przyznawania. Mając powyższe na uwadze dostosowanie prawa lokalnego do aktualnie obowiązujących przepisów 
prawa jest konieczne i uzasadnione. Projekt niniejszej uchwały został skonsultowany i pozytywnie zaopiniowany 
przez organizacje związkowe.
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