
Uchwała nr 61/VIII/2019 

Rady Miejskiej w Gostyninie 
z dnia 28 marca 2019 r. 

 

w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania  

w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,  

dla których organem prowadzącym jest Miasto Gostynin. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 j.t.) oraz art. 72 ust.1 i 4, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy 

z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 poz. 967 j.t. ze zm.) uchwala się, 

co następuje: 
 

§ 1 

Określa się rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki  

i sposób ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla 

których organem prowadzącym jest Miasto Gostynin. 

§ 2 

1.Środki finansowe wyodrębnione corocznie w budżecie Miasta Gostynina z przeznaczeniem 

na pomoc zdrowotną nauczycieli tworzą fundusz zdrowotny. 
2.Wysokość wszystkich przyznanych w danym roku świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej 

nie może przekraczać kwoty środków finansowych zaplanowanych na pomoc zdrowotną w 

danym roku w budżecie gminy. 
3.Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli niewykorzystane  

w danym roku budżetowym nie przechodzą na następny rok. 

 

§ 3 
1.Do korzystania ze  świadczeń pomocy zdrowotnej uprawnieni są nauczyciele w rozumieniu 

ustawy Karta Nauczyciela zatrudnieni w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez 

Miasto Gostynin, zatrudnieni w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru 

zajęć chyba, że nauczyciel zatrudniony jest w kilku szkołach i przedszkolach i w żadnej z 

tych placówek nie jest zatrudniony w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego 

wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć w placówkach prowadzonych przez Miasto 

Gostynin stanowi co najmniej połowę obowiązującego wymiaru zajęć dla danego 

stanowiska.  
 

2.Uprawnienia do korzystania ze świadczeń pomocy zdrowotnej przysługują również 

nauczycielowi emerytowanemu, nauczycielowi przebywającemu na rencie i nauczycielowi 

pobierającemu nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który bezpośrednio przed 

przejściem na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne był 

zatrudniony w szkole lub przedszkolu prowadzonym przez Miasto Gostynin w wymiarze nie 

niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć. 
 

§ 4 
Ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną mają prawo korzystać 

nauczyciele, którzy ponieśli koszty związane z: 
1.leczeniem spowodowanym ciężką lub przewlekłą chorobą; 
2.korzystaniem z pomocy specjalistycznej, specjalistycznych badań, konsultacji; 
3.długotrwałym leczeniem szpitalnym, z koniecznością dalszego leczenia w domu; 

4.leczeniem sanatoryjnym; 
5.długotrwałą rehabilitacją, w tym związaną z chorobami zawodowymi i powypadkowymi. 



 

§ 5 
1.Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez nauczyciela do Burmistrza 

Miasta Gostynina wniosku.  
 

2.Do wniosku należy dołączyć: 

  1)aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające: 
    a)leczenie związane z przewlekłą lub ciężką chorobą, 
    b)leczenie specjalistyczne, sanatoryjne, 
    c)pobyt w szpitalu, 
    d)długotrwałą rehabilitację; 

 2)imiennie wystawione faktury lub rachunki potwierdzające dokonanie wydatku związanego  

z leczeniem; 
 3)oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów przypadających na jednego 

członka rodziny, 

 4)inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej. 
 

3.Z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej, w imieniu i na rzecz osób wymienionych  

w § 3 pod warunkiem uzyskania zgody tych osób, mogą wystąpić również: 
 1)dyrektor szkoły lub przedszkola; 
 2)rada pedagogiczna szkoły lub przedszkola; 
 3)zakładowa organizacja związkowa, do której nauczyciel należy; 

 4)opiekun lub członek rodziny, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny do osobistego podejmowania 

czynności w tym zakresie. 
 

4.Nauczyciel może ubiegać się o pomoc zdrowotną raz w roku. W szczególnie ciężkich 

przypadkach może być przyznana dodatkowa pomoc zdrowotna w ramach posiadanych 

środków finansowych. 

 

§ 6 

1.Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie świadczenia pieniężnego na refundację 

poniesionych kosztów, o których mowa w §4. 

2.Wysokość jednorazowego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać 1000,00 zł. 
3.W wyjątkowych przypadkach górna granica kwoty zasiłku może być zwiększona o 50%. 
4.Łączna suma przyznanych w danym roku zasiłków nie może przekroczyć kwoty, o której 

mowa w §2 niniejszej uchwały. 

§ 7 
Traci moc uchwała Nr 86/XIII/07 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2007 

roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. 

 

§ 8 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

 

§ 9 

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

Województwa Mazowieckiego. 
 

 

        Przewodniczący Rady Miejskiej 
       

             Andrzej Hubert  Reder 
 



Uzasadnienie 

Niniejsza uchwała stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 72 ust. 1 i 4 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 j.t. ze zm.) 

zobowiązującego organy prowadzące szkoły do przeznaczenia corocznie w budżetach 

odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

korzystających z opieki zdrowotnej, niezależnie od przysługującego nauczycielowi prawa do 

świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego. Uprawnienia te zachowują nauczyciele po przejściu 

na emeryturę lub rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę 

przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. 

Uchwała określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania. 

 

 

 

 

 

 

 


