
Uchwała Nr XV/83/2020 
Rady Gminy Świedziebnia 
z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej 
pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania 

Na podstawie art. 72, art. 91b ust. 1 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zapomogi pieniężnej. 

§ 2.  Pomoc zdrowotna udzielana jest w związku z kosztami: 

1) leczenia spowodowanego ciężką lub przewlekłą chorobą nauczyciela; 

2) korzystania ze specjalistycznej pomocy lekarskiej. 

§ 3. 1.  Warunkiem udzielenia pomocy zdrowotnej jest złożenie przez nauczyciela lub osobę 

upoważnioną wniosku o udzielenie pomocy zdrowotnej. 

2. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Świedziebnia w zaklejonej kopercie 

z dopiskiem „Pomoc zdrowotna dla nauczyciela”, w terminie do 30 października danego roku. 

3. Wnioski rozpatrywane będą do 30 listopada każdego roku. 

4. Do wniosku należy dołączyć: 

1) zaświadczenie o stanie zdrowia nauczyciela; 

2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia. 

§ 4.  Decyzję w sprawie przyznania zapomogi oraz jej wysokości podejmuje Wójt Gminy Świedziebnia. 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świedziebnia. 

§ 6.  Traci moc Uchwała Nr XIV/75/2020 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy 

oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. poz. 1904). 

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

Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 
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UZASADNIENIE

1.  Przedmiot regulacji

Określenie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Świedziebnia,
rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

2. Podstawa prawna

Zgodnie z art. 91b ust. 1 oraz art. 91d pkt 1 ustawy Karta nauczyciela zadania i kompetencje określone
w art.72 ust 1 wykonuje Rada Gminy.

3. Uzasadnienie merytoryczne

Podjęcie niniejszej uchwały po uprzednim uwzględnieniu opinii związków zawodowych pracowników
oświaty jest wykonaniem zapisów art. 72. ust.1 ustawy Karta nauczyciela – niezależnie od przysługującego
nauczycielowi prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczają
corocznie w budżetach odpowiednie środki z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
korzystających z opieki zdrowotnej oraz określają rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy
oraz warunki i sposób ich przyznawania. Uprawnienia zachowują również nauczyciele po przejściu na
emeryturę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Z pomocy mogą skorzystać nauczyciele
zatrudnieni w wymiarze co najmniej pół etatu. Przyznany zasiłek zdrowotny będzie wsparciem finansowym
dla nauczycieli, złagodzi skutki związane z przywracaniem zdrowia uprawnionych do pomocy osób.
Niniejsza uchwała doprecyzowuje zasady dotyczące rodzajów, warunków oraz sposobu przyznawania
świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycielom jednostek oświatowych Gminy Świedziebnia.
Podjęcie uchwały jest konieczne w związku z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących przepisów
prawa oraz orzecznictwa w tym zakresie.

4. Skutki finansowe

Pojęcie ww. uchwały dla budżetu gminy skutkuje finansowo funduszem zdrowotnym w wysokości 0,15%
planowanych środków na wynagrodzenie osobowe nauczycieli w danej placówce.
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