
Uchwała Nr 105/XVI/2008 
Rady Powiatu w Kłobucku 
z dnia 17 marca 2008 roku 

 
 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 
korzystających z opieki zdrowotnej oraz określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w 

ramach tej pomocy, a także warunków i sposobu ich przyznawania 
 
 

 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z  
2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta 
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)  

 
 

uchwala  się, co następuje: 
 
 

§ 1. 
Ilekroć w uchwale jest mowa o : 

1.  „szkole” – rozumie się przez to jednostki organizacyjne w art. 1 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 26 
stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Powiat 
Kłobucki, 

2. dyrektorze – rozumie się przez to dyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1, 
3. „nauczycielach” – rozumie się przez to również wychowawców i innych pracowników 

pedagogicznych zatrudnionych w wymiarze co najmniej 0,5 etatu bądź będących emerytami i 
rencistami w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 1. 

 
 

§ 2. 
1. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego. 
2. Zasiłek pieniężny przyznawany jest w związku z : 

1/ przewlekłą lub ciężką chorobą nauczyciela, 
2/ długotrwałym leczeniem szpitalnym, 
3/ długotrwałym leczeniem specjalistycznym,  
4/ leczeniem sanatoryjnym, 
5/ zakupem podstawowego sprzętu rehabilitacyjnego ułatwiającego zachowanie 

podstawowych funkcji życiowych. 
3. Wysokość jednorazowego zasiłku pieniężnego ustala dyrektor szkoły lub placówki w 

zależności od: 
1/ przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych (zapewnienie dodatkowej 

opieki nad chorym, stosowanie specjalistycznych leków itp.), 
2/    wysokości udokumentowanych kosztów leczenia poniesionych przez nauczyciela, 
3/    sytuacji materialnej nauczyciela, 
4/     liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków w ramach środków wyodrębnionych na  

pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 
 

 
§ 3. 

1. Warunkiem przyznania świadczenia zdrowotnego jest złożenie przez chorego nauczyciela 
kompletnego wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej, który stanowi załącznik Nr 1 do 
uchwały. 

2. Wniosek o przyznanie nauczycielowi świadczenia zdrowotnego może złożyć przełożony 
nauczyciela, przedstawiciel związków zawodowych, rada pedagogiczna szkoły, opiekun, jeżeli 
nauczyciel nie jest zdolny osobiście do czynności w tym zakresie. 

3. Wniosek należy składać do dyrektora szkoły, w której nauczyciel ma prawo do korzystania ze 
świadczeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

4. Do wniosku należy dołączyć: 
1/ aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenie szpitalne lub ambulatoryjne, 
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2/ kserokopię skierowania na leczenie sanatoryjne, 
3/ inne dokumenty potwierdzające przebieg leczenia, 
4/ dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia,  
5/ dokumenty potwierdzające dochód przypadający na jednego członka rodziny nauczyciela 

z ostatnich trzech miesięcy.  
5. Wnioski należy składać w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od poniesienia wydatków. 
6. Wnioski rozpatrywane są indywidualnie, według kolejności ich składania. W przypadkach  

szczególnych, do których zalicza się leczenie onkologiczne, pobyt w szpitalu i długotrwałe 
leczenie poszpitalne, wnioski rozpatrywane są poza kolejnością. 

7. Wnioski o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną rozpatrywane są co najmniej  
raz na kwartał. 

8. Zasiłki pieniężne przyznaje dyrektor szkoły, po zaopiniowaniu wniosków przez komisję w skład 
której wchodzą : 
1) trzech przedstawicieli rady pedagogicznej, 
2) po jednym przedstawicielu związku zawodowego działającego w szkole, 
3) przedstawiciel emerytów lub rencistów z danej szkoły lub placówki. 

9. Obrady komisji odbywają się z udziałem co najmniej połowy jej członków. 
10.  Zasiłek pieniężny dyrektorowi szkoły przyznaje Zarząd Powiatu w Kłobucku, po 

zaopiniowaniu wniosku przez komisję, o której mowa w ust.8. 
 
 

§ 4. 
Zasiłek na pomoc zdrowotną może być przyznany nauczycielowi nie częściej niż raz w roku. W 
wyjątkowych sytuacjach (ciężkich lub przewlekłych chorób) dopuszcza się możliwość przyznania 
zasiłku wielokrotnie w ciągu roku. 

 
 

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku. 

 
 

§ 6. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


