
UCHWAŁA Nr XXXVII/303/2009 

RADY MIEJSKIEJ w ŻNINIE 

z dnia 29 czerwca 2009 r. 

 

w sprawie określenia rodzajów świadczeń przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli 

emerytów lub rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin korzystających z opieki 

zdrowotnej oraz warunki i sposób przyznawania tych świadczeń 

 

Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.  

z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.  Uchwała określa rodzaje świadczeń przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli 

emerytów lub rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin korzystających z opieki 

zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania tych świadczeń.  

 

§ 2.  Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) nauczycielach bez bliższego określenia – rozumie się przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników 

pedagogicznych zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach (zespole szkół) 

prowadzonych przez Gminę Żnin; 

2) szkołach bez bliższego określenia – rozumie się przez to przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja (zespół szkół) 

prowadzone przez Gminę Żnin; 

2. Uchwała ma zastosowanie dla nauczycieli zatrudnionych w co najmniej połowie obowiązującego wymiaru 

godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów. 

 

§ 3.  Pomoc zdrowotna z funduszu zdrowotnego udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego. 

 

§ 4. 1.  Wysokość jednorazowego zasiłku nie może być niższa niż 15% i nie może być wyższa niż 50% najniższego 

wynagrodzenia, ustalonego w trybie określonym w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.), obowiązującego w dniu 1 stycznia danego roku 

kalendarzowego. 

2. W wyjątkowych przypadkach górna granica kwoty zasiłku, wymienionej w punkcie 1, może być zwiększona  

o 50%. 

 

§ 5.1.  Z funduszu zdrowotnego mają prawo korzystać nauczyciele, którzy: 

1) leczą się w innej miejscowości z powodu braku placówki służby zdrowia w miejscu zamieszkania; 

2) leczą się w miejscu zamieszkania z powodu przewlekłej choroby lub gdy jej przebieg jest wyjątkowo ciężki; 

3) muszą korzystać z pomocy leczniczej specjalistycznej w innej miejscowości, mimo istnienia ośrodka zdrowia  

w miejscu pracy lub miejscu zamieszkania. 

2. Przy rozpatrywaniu przez komisję wniosków, należy brać pod uwagę nie tylko wysokość dodatkowych 

kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku z przeprowadzeniem leczenia, ale również całokształt okoliczności 

wpływających na sytuację materialną (choroba przewlekła, konieczność dalszego leczenia w domu, stosowanie 

specjalnej diety, zapewnienie dodatkowej opieki dla chorego, koszty leków, rehabilitacji, itp.). Wnioski komisji 

powinny być odpowiednio umotywowane. 

 

§ 6.1.  Wnioski o przyznanie pomocy finansowej, rozpatruje komisja co najmniej raz na kwartał. 

2. Komisję do dysponowania środkami finansowymi powołuje Dyrektor Miejskiego Zespołu Oświaty w Żninie.  

3. W skład komisji, o której mowa w ust. 2 wchodzą: 

1) dwóch przedstawicieli Miejskiego Zespołu Oświaty w Żninie; 

2) po dwóch przedstawicieli z każdej organizacji związkowej zrzeszającej nauczycieli. 

 

§ 7.  Obsługę techniczną komisji prowadzi Miejski Zespół Oświaty w Żninie, który dysponuje funduszem na 

podstawie wniosków komisji d/s funduszu zdrowotnego. 

 

§ 8.  Wnioskodawcami mogą być nauczyciele, organizacje związkowe i rady pedagogiczne. 

 

§ 9.  Wniosek składa się na druku, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 10. Z pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego przeznaczonego na zasiłki zdrowotne nauczyciel lub były 

nauczyciel może korzystać jeden raz w roku, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach dwa razy w roku.  

 

§ 11. Decyzja komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. 

 

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Miejskiego Zespołu Oświaty w Żninie. 

 



§ 13. Traci moc Uchwała Nr XX/135/2008 Rady Miejskiej w Żninie z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie przyjęcia 

regulaminu przyznawania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla 

nauczycieli i nauczycieli emerytów lub rencistów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Żnin. 

 

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

Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Lucjan Adamus 

 
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2006 Nr 170 poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007 Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, 

poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 Nr 145, poz. 917 oraz z 2009 Nr 1 poz. 1,  

 


