
UCHWAŁA NR 374/XXI/2016
RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
korzystających z opieki zdrowotnej, a także warunków i sposobów ich przyznawania.

Na podstawie art. 72 w związku art. 22 ust. 3, art. 91b ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
– Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, 1198, z 2015 r. poz. 357, 1268, 1418) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. 1. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli jest przyznawana w formie bezzwrotnego świadczenia 
pieniężnego, zwanego w dalszej treści „świadczeniem”.

2. Świadczenie przyznawane jest w dwóch terminach: do 31 maja i do 30 listopada każdego roku na 
wniosek nauczyciela, jego pełnomocnika lub opiekuna prawnego ustanowionego zgodnie z przepisami 
Kodeksu cywilnego i Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, którego wzór jest określony załącznikiem nr 1 do 
uchwały.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 składany jest do dyrektora szkoły lub placówki, w której nauczyciel 
jest zatrudniony lub korzysta z funduszu świadczeń socjalnych w dwóch terminach: do 31 marca oraz do 30 
września każdego roku.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 weryfikuje dyrektor szkoły lub placówki i przekazuje do Dyrektora 
Zarządu Jednostek Oświatowych.

5. Dyrektor Zarządu Jednostek Oświatowych sporządza listę nauczycieli, z propozycją przyznania 
świadczeń, w tym minimalnej wysokości świadczenia i przekazuje ją Prezydentowi Miasta Płocka do 
zatwierdzenia.

§ 2. 1. Świadczenie nie może być wyższe niż 500 zł.

2. Wysokość świadczenia uzależniona jest od wydatków, które poniósł  wnioskodawca w okresie jednego 
roku poprzedzającego termin złożenia wniosku, potwierdzonych oryginałami faktur lub rachunków, na:

1) leczenie,

2) rehabilitację lub niezbędną opiekę,

3) zakup protez, sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego lub korekcyjnego.

3. Prawo do świadczenia przysługuje, jeżeli łączne udokumentowane wydatki na cele określone w ust. 2 są 
wyższe niż 200 zł, a przedłożone faktury lub rachunki nie były wcześniej wykorzystywane do otrzymywania 
jakichkolwiek świadczeń finansowanych ze środków budżetu Miasta Płocka.

4. Indywidualną wysokość świadczenia ustala się według algorytmu stanowiącego załącznik nr 2 do 
uchwały.
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§ 3. 1. Obsługę administracyjną, finansową i księgową świadczeń pomocy zdrowotnej nauczycieli prowadzi 
Zarząd Jednostek Oświatowych - Jednostka Budżetowa w Płocku.

2. Pisemne zawiadomienia o wysokości przyznanych świadczeń lub odmowie przyznania świadczeń 
przekazują wnioskodawcom dyrektorzy szkół, którzy sporządzają je na podstawie list otrzymanych z Zarządu 
Jednostek Oświatowych.

§ 4. 1. Wnioskodawcy przysługuje prawo zgłoszenia żądania o ponowne rozpatrzenie wniosku przez 
Prezydenta Miasta Płocka. Żądanie składa się w formie pisemnej za pośrednictwem Dyrektora Wydziału 
Edukacji i Kultury w terminie 2 tygodni od daty zawiadomienia o przyznaniu lub odmowie przyznania 
świadczenia. Dyrektor Wydziału Edukacji przekazuje żądanie wraz ze swoją opinią do Prezydenta Miasta 
Płocka w terminie dwóch tygodni od daty jego otrzymania.

2. Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Płocka jest ostateczne. Rozstrzygnięcie to przekazywane jest 
nauczycielowi oraz Dyrektorowi Zarządu Jednostek Oświatowych przez Dyrektora Wydziału Edukacji i 
Kultury.

3. Do ustalania wysokości świadczenia przyznanego przez Prezydenta Miasta Płocka w trybie określonym 
w ust. 1 i 2 nie ma zastosowania przepis  § 2 ust. 1 oraz algorytm, o którym mowa w § 2 ust. 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W roku 2016 wnioski o udzielenie pomocy zdrowotnej będą przyjmowane w jednym terminie do 31 
października 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 374/XXI/2016
Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Data wpływu do szkoły

Nr ewidencyjny wniosku 
(wypełnia ZJO)

………………………………….............
Pieczątka szkoły

WNIOSEK
O PRZYZNANIE BEZZWROTNEGO ŚWIADCZENIA POMOCY ZDROWOTNEJ DLA 

NAUCZYCIELA, NAUCZYCIELA EMERYTA, NAUCZYCIELA RENCISTY ORAZ NAUCZYCIELA 
POBIERAJĄCEGO NAUCZYCIELSKIE ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE

A. WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA

1. DANE OSOBOWE

Nazwisko

Imię

PESEL

Telefon kontaktowy

2. ADRES ZAMIESZKANIA

Ulica Nr domu Nr lokalu

Miejscowość Kod 
pocztowy Poczta

3.    DANE DOTYCZĄCE PRZELEWU
Nazwisko i 
imię 
właściciela 
konta
Nr rachunku 
bankowego
Łącznie poniesione koszty 
leczenia w bieżącym roku 
(w zł)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie  danych osobowych zawartych we wniosku zgodnie  z  ustawą z  dnia  29  
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) 

Dodatkowe informacje: 

………………………………………………………………………………………………………………........

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….. …………………………………………………
         Data Podpis wnioskodawcy
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Do wniosku należy dołączyć: 
1) oryginalne  faktury  lub  rachunki  potwierdzające  poniesione  koszty  leczenia,  które  nie  były 

wykorzystywane  wcześniej  do  otrzymywania  jakichkolwiek  świadczeń  ze  środków  budżetu  Miasta 
Płocka, 

2) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia nauczyciela 1.

B. WYPEŁNIA SZKOŁA

Status nauczyciela
(czynny, emeryt, rencista, 
pobierający świadczenie 
kompensacyjne i in.)

Wymiar zatrudnienia łącznie2

Wnioskodawca otrzymał pomoc socjalną z ZFŚS w bieżącym roku w związku z długotrwałą chorobą, 

zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub śmiercią w łącznej kwocie ……………………………………zł

Uwagi dyrektora szkoły: 

………………………………………………………………………………………………............................

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………       ……………………………………………………………
Data Podpis i pieczęć dyrektora szkoły

1 zaświadczenie  lekarskie  stwierdzające  chorobę  długotrwałą,  przewlekłą,  nieuleczalną  lub  wrodzoną  uprawnia  do  
skorzystania z ulgi od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokości świadczenia 2.280 zł w skali roku łącznie ze  
środków ZFŚS i wnioskowanych świadczeń pomocy zdrowotnej. W przypadku braku zaświadczenia lekarskiego od całej  
przyznanej kwoty świadczenia zostanie potrącony podatek dochodowy.
2  na podstawie art. 22 ust. 3 i art. 91b ust.1 Karty Nauczyciela pomoc zdrowotna przysługuje nauczycielowi 
zatrudnionemu w wymiarze co najmniej ½ obowiązującego wymiaru zajęć. Zatrudnienie na podstawie Karty Nauczyciela z 
kilku szkół sumuje się i potwierdza stosownymi zaświadczeniami.  Nie dotyczy nauczycieli emerytów / rencistów / 
otrzymujących świadczenie kompensacyjne.
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Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr 374/XXI/2016
Rady Miasta Płocka 
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
 Algorytm 

ustalania wysokości indywidualnego bezzwrotnego świadczenia pomocy zdrowotnej nauczycieli 
 

Wysokość indywidualnego świadczenia zdrowotnego (Si) nauczyciela o numerze porządkowym (i) ustala się 

jako zaokrągloną do pełnych złotych (przez pominięcie cyfr po przecinku, jeżeli stanowią one kwotę poniżej 50 

groszy, a co najmniej 50 groszy liczy się za 1 złoty) kwotę wyliczoną z wzoru: 
 

Si = Ki ∙ W 
przy czym,  
jeśli obliczone według powyższego wzoru Si≤Simin, to ostateczna wartość Si=Simin, 
jeśli obliczone według powyższego wzoru Si≥500 zł, to ostateczna wartość Si=500 zł,  
 
gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 
 
Simin – jest równe kwocie minimalnego świadczenia ustalana przez Prezydenta Miasta Płocka, nie większa niż 

100 zł, 
 
Ki – kwota udokumentowanych wydatków na cele zdrowotne nauczyciela o numerze porządkowym (i) określona 
zgodnie z § 2 ust. 1 i 2 uchwały, 

 
W – wskaźnik, nie większy niż 0,5, ustalający jaka część (z powyższymi warunkami i zastrzeżeniami) 
udokumentowanych wydatków poniesionych przez nauczyciela zgodnie z § 2 ust. 2 stanowi kwotę świadczenia, 
obliczany w pierwszym przybliżeniu (W1) jako: 

 
W1 = (P ∙ B) : ∑ Kin

i=1  
 

a ostatecznie ustalany z uwzględnieniem warunków dotyczących zaokrąglania oraz przedziału dopuszczalnych 
wartości Si oraz W, tak aby:  

 
P ∙ B = ∑ Sin

i=1 , 
 

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące: 
 
B – kwota przewidziana na pomoc zdrowotną nauczycieli w budżecie miasta Płocka na dany rok budżetowy; 
 
P – wskaźnik w roku 2016 nie większy niż 0,9 (jeden termin składania wniosków) i nie większy niż 0,45 w 
kolejnych latach (10% środków rezerwowane jest na świadczenia przyznawane przez Prezydenta Miasta Płocka 

w trybie określonym w § 4 uchwały), przy czym w przypadku, jeśli połowa sumy udokumentowanych wydatków 

na cele zdrowotne nauczycieli jest niższa niż kwota środków na ich finansowanie obliczona w powyższy sposób, 
to wartość wskaźnika P ustala się odpowiednio, tak aby ∑ Sin

i=1  =0,5x ∑ Kin
i=1 ; 

 
n- liczba wnioskodawców zakwalifikowanych do przyznania świadczenia. 
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