
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/617/2021 

RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Miasto Koszalin 

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

z 2021 r. poz. 1762) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwała określa rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób ich przyznawania w ramach pomocy 

zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Miasto Koszalin. 

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na udzielanie świadczeń pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli jest określana corocznie w uchwale Rady Miejskiej w Koszalinie w sprawie uchwalenia budżetu 

Miasta Koszalina. 

§ 2. 1. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli mogą być przyznawane 

w formie refundacji poniesionych wydatków przez nauczyciela na cele zdrowotne. 

2. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z: 

1) chorobą zawodową, 

2) chorobą przewlekłą, 

3) leczeniem szpitalnym i leczeniem poszpitalnym, 

4) leczeniem specjalistycznym, 

5) rehabilitacją, 

6) leczeniem sanatoryjnym nierefundowanym przez żadną instytucję, 

7) zakupem sprzętu medycznego. 

§ 3. 1. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od: 

1) wysokości udokumentowanych, poniesionych wydatków związanych z korzystaniem z opieki zdrowotnej, 

2) wysokości udokumentowanych, poniesionych wydatków związanych z korzystaniem z opieki zdrowotnej, 

3) czasu leczenia lub rehabilitacji, 

4) wysokości środków finansowych ustalonych na ten cel w danym roku w budżecie Miasta Koszalina. 

2. Maksymalna wysokość przyznanej nauczycielowi pomocy zdrowotnej w danym roku budżetowym jest 

równa kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę określanego corocznie w rozporządzeniu Rady Ministrów 

w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę. 
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§ 4. 1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest na wniosek nauczyciela lub opiekuna prawnego.  

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko, 

2) adres zamieszkania, 

3) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej), 

4) aktualne miejsce zatrudnienia lub podstawowe miejsce pracy, z którego nauczyciel odszedł na emeryturę, 

rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, 

5) oświadczenie w zakresie wyrażenia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych 

osobowych zawartych we wniosku oraz w załączonych do niego dokumentach, na zasadach określonych 

w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - 

Dziennik Urzędowy UE L 119- RODO), dla celów związanych z przebiegiem prac dotyczących przyznania 

świadczenia pieniężnego ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną, 

6) oświadczenie o miesięcznych dochodach z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, 

przypadających odpowiednio na osobę samotnie gospodarującą lub na jednego członka rodziny 

pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, przy czym miesięczna wysokość dochodu podlega 

ustaleniu na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 -13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

7) informacje dotyczące poniesionych przez nauczyciela wydatków związanych z korzystaniem z opieki 

zdrowotnej, w szczególności specjalistycznych usług medycznych, zakupu lekarstw, sprzętu medycznego, 

rehabilitacji zdrowotnej, korzystania z lecznictwa uzdrowiskowego, 

8) datę wypełnienia i czytelny podpis osoby składającej wniosek. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć: 

1) zaświadczenie potwierdzające aktualne miejsce zatrudnienia nauczyciela, 

2) zaświadczenie potwierdzające podstawowe miejsce pracy, z którego nauczyciel odszedł 

na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, 

3) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia lub rehabilitacji (kopie: faktur VAT, rachunków, 

paragonów, innych dokumentów uzasadniających przyznanie pomocy), 

4) zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę i czas leczenia nauczyciela, wystawione 

w okresie, którego dotyczą poniesione wydatki, wskazane we wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej. 

4. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań formalnych, w tym zawiera braki w dokumentacji, o której mowa 

w ust. 3, podlega uzupełnieniu w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. 

5. W przypadku nieusunięcia braków w terminie, o którym mowa w ust. 4, wniosek będzie pozostawiony 

bez rozpoznania. 

§ 5. 1. Wnioski w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej składa się do Prezydenta Miasta Koszalina, 

w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Wniosek o pomoc zdrowotną dla nauczycieli" wraz z wymaganymi 

dokumentami w następujących terminach: 

1) od 15 marca do 15 kwietnia danego roku budżetowego, w zakresie wydatków poniesionych w okresie od 

1 października poprzedniego roku do dnia 31 marca roku, w którym składany jest wniosek, 

2) od 15 września do 15 października danego roku budżetowego, w zakresie wydatków poniesionych 

w okresie od 1 kwietnia do 30 września. 

§ 6. 1. Wypłata świadczeń pomocy zdrowotnej następuje na podstawie decyzji Prezydenta Miasta 

Koszalina w następujących terminach: 

1) do dnia 30 czerwca danego roku budżetowego - w przypadku wniosków złożonych w terminie określonym 

w § 5 ust. 1 pkt 1, 
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2) do dnia 15 grudnia danego roku budżetowego - w przypadku wniosków złożonych w terminie określonym 

w § 5 ust. 1 pkt 2. 

2. Pomoc zdrowotna wypłacana jest na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego. 

§ 7. Decyzja Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie wysokości przyznanej pomocy zdrowotnej lub 

odmowy jej przyznania jest ostateczna i nie przysługuje od niej prawo wniesienia odwołania. 

§ 8. Wnioski w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej składane w okresie od dnia 15 marca 2022 roku do 

dnia 15 kwietnia 2022 roku uwzględniają wydatki poniesione w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 

31 marca 2022 roku. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XVII/169/2007 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 29 listopada 2007 roku 

w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz 

warunki i sposób ich przyznawania (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 

17 stycznia 2008 r. Nr 4, poz. 113). 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 

§ 11. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

   
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Jan Kuriata 
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