
UCHWAŁA NR XLIII/296/2010  

RADY GMINY CIASNA  

z dnia 4 marca 2010 r. 

w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Ciasna

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. 2001 r., Nr

142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 1 i 4 oraz art. 91b ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia

1982 roku - Karta Nauczyciela (j.t.: Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z. późn. zm.) Rada Gminy w Ciasnej uchwala 

co następuje:

§ 1. Określa się rodzaje, warunki i sposób udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki 

zdrowotnej, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciasna 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

§ 3.  

Sposób przyznawania świadczeń zdrowotnych

1. W celu racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi Wójt Gmin Ciasna dla celów opiniodawczych 

powołuje Komisję w składzie: 

2. Opiniowanie wniosków przez Komisję następuje dwa razy w roku, w maju oraz w listopadzie danego roku na 

wniosek przewodniczącego. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zwołania dodatkowych 

posiedzeń Komisji. 

3. Do zadań Komisji należy przede wszystkim opiniowanie wniosków złożonych przez nauczycieli, które zawiera 

się w protokole z posiedzenia Komisji. 

4. Świadczenia zdrowotne, według zasad określonych w niniejszej uchwale, przyznaje Wójt Gminy Ciasna. 

5. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, niewykorzystane w danym roku 

kalendarzowym, nie przechodzą na rok następny. 

§ 4.  

Osoby uprawnione do korzystania z funduszu zdrowotnego

1. Ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycieli mogą korzystać: 

2. Wymagania określone w ust. 1 pkt 1 uważa się za spełnione w przypadku zatrudnienia w kilku szkołach, 

a łączny wymiar zajęć wynosi co najmniej ½ obowiązującego wymiaru zajęć. 

§ 5.  

Rodzaje świadczeń zdrowotnych i warunki ich przyznawania

1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego jako refundacja wydatków 

udokumentowanych rachunkami lub fakturami. 

2. Pomoc zdrowotną mogą otrzymać nauczyciele: 

3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli jest przyznawana na: 

4. Nauczyciel ubiegający się o przyznanie pomocy zdrowotnej powinien złożyć wniosek (wzór w załączniku), do 

którego powinien dołączyć: 

5. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 powinno odnosić się do okresu, którego dotyczy wniosek 

i rachunki do niego dołączone. 

6. Z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej występuje nauczyciel lub najbliższy członek rodziny nauczyciela,

jeżeli nauczyciel nie jest zdolny do osobistego podejmowania czynności w tym zakresie. 

7. Z inicjatywą o przyznanie pomocy zdrowotnej może wystąpić również : 

8. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej należy kierować do Wójta Gminy Ciasna za pośrednictwem 

dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, a w przypadku nauczyciela emeryta lub rencisty za 

pośrednictwem dyrektora szkoły, w której był ostatnio zatrudniony. 

9. Dyrektor szkoły przedkłada wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej wraz opinią komisji w kancelarii Urzędu

Gminy w Ciasnej. 

10. Na wniosku o pomoc zdrowotną dyrektor szkoły potwierdza zatrudnienie nauczyciela, a w przypadku 

nauczycieli emerytów lub rencistów potwierdza fakt odejścia w przeszłości na emeryturę lub rentę z danej szkoły. 

11. Przyznane świadczenia zdrowotne nie mają charakteru roszczeniowego. 

§ 6.  

Wysokość świadczenia zdrowotnego

1. Wysokość przyznawanego świadczenia zdrowotnego uzależnia się od: 

2. Refundacji podlegają wydatki poniesione na zakup leków bezpośrednio związanych z rozpoznaniem lekarza 

uwidocznionym w zaświadczeniu lekarskim. 

3. Refundacji podlegają, udokumentowane rachunkami, wydatki poniesione w danym roku kalendarzowym oraz 

wydatki poniesione w grudniu ubiegłego roku. 

4. Pomoc zdrowotna udzielana jednemu nauczycielowi, w ciągu roku budżetowego, nie może przekroczyć kwoty 

50 % środków finansowych przeznaczonych dla placówki będącej miejscem zatrudnienia bądź miejscem byłego 

zatrudnienia wnioskodawcy. 

§ 7. Rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, określone 

w niniejszej uchwale, zostały uzgodnione z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ciasnej. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku. 

1) szkole - rozumie się przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 i la ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciasna, 

2) dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,

3) nauczycielach - rozumie się przez to pracowników pedagogicznych zatrudnionych lub będących emerytami 

i rencistami w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 1, 

4) przedstawicielu organu prowadzącego - rozumie się Wójta Gminy Ciasna,

5) środki finansowe - rozumie się przez to przeznaczone w budżecie gminy na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

korzystających z opieki zdrowotnej, 

6) świadczeniu zdrowotnym - rozumie się przez to świadczenie przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, 

7) rachunku - rozumie się przez to imienne rachunki i faktury VAT,

8) wniosku - rozumie się przez to wniosek o przyznanie finansowej pomocy zdrowotnej – wzór wniosku stanowi 

załącznik nr 1do uchwały. 

1) dyrektor właściwej placówki oświatowej, który jest Przewodniczącym Komisji,

2) dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej szkoły,

3) przedstawiciel organizacji związkowych nauczycieli.

1) nauczyciele, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnieni 

w placówkach oświatowych na co najmniej ½ obowiązującego wymiaru zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

2) emeryci i renciści – byli pracownicy placówek oświatowych.

a) którzy leczą przewlekłą chorobę,

b) których przebieg choroby jest ciężki, wymagający zakupu drogich leków, sprzętu rehabilitacyjnego, zabiegów 

medycznych itp., 

c) których stan zdrowia wymaga częstych dojazdów do specjalistycznej placówki medycznej,

d) którzy przebywali na leczeniu szpitalnym w związku ze złym stanem zdrowia.

1) zakup leków w wysokości 50% poniesionych kosztów-nie więcej niż 300 zł,

2) zakup sprzętu korekcyjnego: 

a) okularów-nie więcej niż 200 zł,

b) protez zębowych-nie więcej niż 200 zł,

c) aparatu słuchowego-nie więcej niż 400 zł,

d) lub innych- nie więcej niż 300 zł,

3) zakup lub naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu ortopedycznego lub urządzeń niezbędnych w rehabilitacji: 

a) gorsetu podtrzymującego-nie więcej niż 300 zł,

b) kołnierza usztywniającego-nie więcej niż 200 zł,

c) kul ortopedycznych-nie więcej niż 200 zł,

d) wózka inwalidzkiego-nie więcej niż 50% środków finansowych placówki będącej miejscem zatrudnienia bądź

miejscem byłego zatrudnienia , 

e) lub innych-nie więcej niż 200 zł,

4) zakup środków higienicznych i opatrunków niezbędnych do pielęgnacji osób przewlekle oraz obłożnie chorych-nie

więcej niż 500 zł, 

5) pokrycie kosztów koniecznych badań specjalistycznych-nie więcej niż 300 zł,

6) pokrycie kosztów zabiegów rehabilitacyjnych w trakcie trwania rekonwalescencji poszpitalnej w wysokości 50% 

poniesionych kosztów-nie więcej niż 500 zł, 

7) pokrycie kosztów pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie 

rehabilitacji leczniczej lub w domu pomocy społecznej w wysokości 50% poniesionych kosztów-nie więcej niż 

500 zł, 

8) pokrycie kosztów dojazdów środkami transportu publicznego na zabiegi specjalistyczne lub do zakładu lecznictwa 

uzdrowiskowego w wysokości 50% poniesionych kosztów-nie więcej niż 300 zł. 

1) zaświadczenie lekarskie o leczeniu,

2) udokumentowane wydatki, o których mowa w §5 ust. 1 i 2, poniesione w związku z leczeniem,

3) oświadczenie lub zaświadczenie o zarobkach (dochodach) nauczyciela.

a) zarząd oddziału ZNP,

b) komisja,

c) dyrektor placówki.

1) przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych (konieczność stosowania specjalistycznych leków, 

zapewnienia choremu dodatkowej opieki specjalistycznej, itp.), 

2) sytuacji finansowej rodziny,

3) wysokości poniesionych przez nauczyciela kosztów na leczenie lub Rehabilitację,

4) możliwości finansowych funduszu zdrowotnego określonych liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków 

i wysokości kosztów ponoszonych na leczenie przez nauczycieli. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Ciasna 

Norbert Strzoda 

 

…………………………………….  

…………………………………….  

…………………………………….  

…………………………………….  
(imię, nazwisko, adres, nr telefonu) 

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela

   Proszę o przyznanie mi pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego z funduszu zdrowotnego. 

UZASADNIENIE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………..........………...  
( wymienić – gdzie się leczy, w jakim okresie, można opisać rodzaj choroby, schorzenia, czynników wpływających na pogorszenie 

sytuacji materialnej w związku z chorobą- zakup leków, dojazd do lekarza , specjalistyczna dieta, odpłatne zabiegi itp. ) 

Załączniki:

1. zaświadczenie lekarskie o leczeniu się,

2. dokumenty potwierdzające poniesione wydatki ( zgodnie z § 5 ust.2 Uchwały),

3. oświadczenie, zaświadczenie o zarobkach (dochodach) nauczyciela.

…………………………………………….
(podpis nauczyciela)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 

XLIII/296/2010r. 

RadyGminy Ciasna z dnia 04.03.2010 r. 

ID: OKFRQ-MWHQD-NNUJE-EVPKR-XTGUC. Podpisany. Strona 1 / 5



UCHWAŁA NR XLIII/296/2010  

RADY GMINY CIASNA  

z dnia 4 marca 2010 r. 

w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Ciasna

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. 2001 r., Nr

142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 1 i 4 oraz art. 91b ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia

1982 roku - Karta Nauczyciela (j.t.: Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z. późn. zm.) Rada Gminy w Ciasnej uchwala 

co następuje:

§ 1. Określa się rodzaje, warunki i sposób udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki 

zdrowotnej, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciasna 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

§ 3.  

Sposób przyznawania świadczeń zdrowotnych

1. W celu racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi Wójt Gmin Ciasna dla celów opiniodawczych 

powołuje Komisję w składzie: 

2. Opiniowanie wniosków przez Komisję następuje dwa razy w roku, w maju oraz w listopadzie danego roku na 

wniosek przewodniczącego. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zwołania dodatkowych 

posiedzeń Komisji. 

3. Do zadań Komisji należy przede wszystkim opiniowanie wniosków złożonych przez nauczycieli, które zawiera 

się w protokole z posiedzenia Komisji. 

4. Świadczenia zdrowotne, według zasad określonych w niniejszej uchwale, przyznaje Wójt Gminy Ciasna. 

5. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, niewykorzystane w danym roku 

kalendarzowym, nie przechodzą na rok następny. 

§ 4.  

Osoby uprawnione do korzystania z funduszu zdrowotnego

1. Ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycieli mogą korzystać: 

2. Wymagania określone w ust. 1 pkt 1 uważa się za spełnione w przypadku zatrudnienia w kilku szkołach, 

a łączny wymiar zajęć wynosi co najmniej ½ obowiązującego wymiaru zajęć. 

§ 5.  

Rodzaje świadczeń zdrowotnych i warunki ich przyznawania

1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego jako refundacja wydatków 

udokumentowanych rachunkami lub fakturami. 

2. Pomoc zdrowotną mogą otrzymać nauczyciele: 

3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli jest przyznawana na: 

4. Nauczyciel ubiegający się o przyznanie pomocy zdrowotnej powinien złożyć wniosek (wzór w załączniku), do 

którego powinien dołączyć: 

5. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 powinno odnosić się do okresu, którego dotyczy wniosek 

i rachunki do niego dołączone. 

6. Z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej występuje nauczyciel lub najbliższy członek rodziny nauczyciela,

jeżeli nauczyciel nie jest zdolny do osobistego podejmowania czynności w tym zakresie. 

7. Z inicjatywą o przyznanie pomocy zdrowotnej może wystąpić również : 

8. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej należy kierować do Wójta Gminy Ciasna za pośrednictwem 

dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, a w przypadku nauczyciela emeryta lub rencisty za 

pośrednictwem dyrektora szkoły, w której był ostatnio zatrudniony. 

9. Dyrektor szkoły przedkłada wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej wraz opinią komisji w kancelarii Urzędu

Gminy w Ciasnej. 

10. Na wniosku o pomoc zdrowotną dyrektor szkoły potwierdza zatrudnienie nauczyciela, a w przypadku 

nauczycieli emerytów lub rencistów potwierdza fakt odejścia w przeszłości na emeryturę lub rentę z danej szkoły. 

11. Przyznane świadczenia zdrowotne nie mają charakteru roszczeniowego. 

§ 6.  

Wysokość świadczenia zdrowotnego

1. Wysokość przyznawanego świadczenia zdrowotnego uzależnia się od: 

2. Refundacji podlegają wydatki poniesione na zakup leków bezpośrednio związanych z rozpoznaniem lekarza 

uwidocznionym w zaświadczeniu lekarskim. 

3. Refundacji podlegają, udokumentowane rachunkami, wydatki poniesione w danym roku kalendarzowym oraz 

wydatki poniesione w grudniu ubiegłego roku. 

4. Pomoc zdrowotna udzielana jednemu nauczycielowi, w ciągu roku budżetowego, nie może przekroczyć kwoty 

50 % środków finansowych przeznaczonych dla placówki będącej miejscem zatrudnienia bądź miejscem byłego 

zatrudnienia wnioskodawcy. 

§ 7. Rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, określone 

w niniejszej uchwale, zostały uzgodnione z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ciasnej. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku. 

1) szkole - rozumie się przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 i la ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciasna, 

2) dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,

3) nauczycielach - rozumie się przez to pracowników pedagogicznych zatrudnionych lub będących emerytami 

i rencistami w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 1, 

4) przedstawicielu organu prowadzącego - rozumie się Wójta Gminy Ciasna,

5) środki finansowe - rozumie się przez to przeznaczone w budżecie gminy na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

korzystających z opieki zdrowotnej, 

6) świadczeniu zdrowotnym - rozumie się przez to świadczenie przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, 

7) rachunku - rozumie się przez to imienne rachunki i faktury VAT,

8) wniosku - rozumie się przez to wniosek o przyznanie finansowej pomocy zdrowotnej – wzór wniosku stanowi 

załącznik nr 1do uchwały. 

1) dyrektor właściwej placówki oświatowej, który jest Przewodniczącym Komisji,

2) dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej szkoły,

3) przedstawiciel organizacji związkowych nauczycieli.

1) nauczyciele, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnieni 

w placówkach oświatowych na co najmniej ½ obowiązującego wymiaru zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

2) emeryci i renciści – byli pracownicy placówek oświatowych.

a) którzy leczą przewlekłą chorobę,

b) których przebieg choroby jest ciężki, wymagający zakupu drogich leków, sprzętu rehabilitacyjnego, zabiegów 

medycznych itp., 

c) których stan zdrowia wymaga częstych dojazdów do specjalistycznej placówki medycznej,

d) którzy przebywali na leczeniu szpitalnym w związku ze złym stanem zdrowia.

1) zakup leków w wysokości 50% poniesionych kosztów-nie więcej niż 300 zł,

2) zakup sprzętu korekcyjnego: 

a) okularów-nie więcej niż 200 zł,

b) protez zębowych-nie więcej niż 200 zł,

c) aparatu słuchowego-nie więcej niż 400 zł,

d) lub innych- nie więcej niż 300 zł,

3) zakup lub naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu ortopedycznego lub urządzeń niezbędnych w rehabilitacji: 

a) gorsetu podtrzymującego-nie więcej niż 300 zł,

b) kołnierza usztywniającego-nie więcej niż 200 zł,

c) kul ortopedycznych-nie więcej niż 200 zł,

d) wózka inwalidzkiego-nie więcej niż 50% środków finansowych placówki będącej miejscem zatrudnienia bądź

miejscem byłego zatrudnienia , 

e) lub innych-nie więcej niż 200 zł,

4) zakup środków higienicznych i opatrunków niezbędnych do pielęgnacji osób przewlekle oraz obłożnie chorych-nie

więcej niż 500 zł, 

5) pokrycie kosztów koniecznych badań specjalistycznych-nie więcej niż 300 zł,

6) pokrycie kosztów zabiegów rehabilitacyjnych w trakcie trwania rekonwalescencji poszpitalnej w wysokości 50% 

poniesionych kosztów-nie więcej niż 500 zł, 

7) pokrycie kosztów pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie 

rehabilitacji leczniczej lub w domu pomocy społecznej w wysokości 50% poniesionych kosztów-nie więcej niż 

500 zł, 

8) pokrycie kosztów dojazdów środkami transportu publicznego na zabiegi specjalistyczne lub do zakładu lecznictwa 

uzdrowiskowego w wysokości 50% poniesionych kosztów-nie więcej niż 300 zł. 

1) zaświadczenie lekarskie o leczeniu,

2) udokumentowane wydatki, o których mowa w §5 ust. 1 i 2, poniesione w związku z leczeniem,

3) oświadczenie lub zaświadczenie o zarobkach (dochodach) nauczyciela.

a) zarząd oddziału ZNP,

b) komisja,

c) dyrektor placówki.

1) przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych (konieczność stosowania specjalistycznych leków, 

zapewnienia choremu dodatkowej opieki specjalistycznej, itp.), 

2) sytuacji finansowej rodziny,

3) wysokości poniesionych przez nauczyciela kosztów na leczenie lub Rehabilitację,

4) możliwości finansowych funduszu zdrowotnego określonych liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków 

i wysokości kosztów ponoszonych na leczenie przez nauczycieli. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Ciasna 

Norbert Strzoda 

 

…………………………………….  

…………………………………….  

…………………………………….  

…………………………………….  
(imię, nazwisko, adres, nr telefonu) 

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela

   Proszę o przyznanie mi pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego z funduszu zdrowotnego. 

UZASADNIENIE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………..........………...  
( wymienić – gdzie się leczy, w jakim okresie, można opisać rodzaj choroby, schorzenia, czynników wpływających na pogorszenie 

sytuacji materialnej w związku z chorobą- zakup leków, dojazd do lekarza , specjalistyczna dieta, odpłatne zabiegi itp. ) 

Załączniki:

1. zaświadczenie lekarskie o leczeniu się,

2. dokumenty potwierdzające poniesione wydatki ( zgodnie z § 5 ust.2 Uchwały),

3. oświadczenie, zaświadczenie o zarobkach (dochodach) nauczyciela.

…………………………………………….
(podpis nauczyciela)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 

XLIII/296/2010r. 

RadyGminy Ciasna z dnia 04.03.2010 r. 
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UCHWAŁA NR XLIII/296/2010  

RADY GMINY CIASNA  

z dnia 4 marca 2010 r. 

w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Ciasna

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. 2001 r., Nr

142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 1 i 4 oraz art. 91b ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia

1982 roku - Karta Nauczyciela (j.t.: Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z. późn. zm.) Rada Gminy w Ciasnej uchwala 

co następuje:

§ 1. Określa się rodzaje, warunki i sposób udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki 

zdrowotnej, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciasna 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

§ 3.  

Sposób przyznawania świadczeń zdrowotnych

1. W celu racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi Wójt Gmin Ciasna dla celów opiniodawczych 

powołuje Komisję w składzie: 

2. Opiniowanie wniosków przez Komisję następuje dwa razy w roku, w maju oraz w listopadzie danego roku na 

wniosek przewodniczącego. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zwołania dodatkowych 

posiedzeń Komisji. 

3. Do zadań Komisji należy przede wszystkim opiniowanie wniosków złożonych przez nauczycieli, które zawiera 

się w protokole z posiedzenia Komisji. 

4. Świadczenia zdrowotne, według zasad określonych w niniejszej uchwale, przyznaje Wójt Gminy Ciasna. 

5. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, niewykorzystane w danym roku 

kalendarzowym, nie przechodzą na rok następny. 

§ 4.  

Osoby uprawnione do korzystania z funduszu zdrowotnego

1. Ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycieli mogą korzystać: 

2. Wymagania określone w ust. 1 pkt 1 uważa się za spełnione w przypadku zatrudnienia w kilku szkołach, 

a łączny wymiar zajęć wynosi co najmniej ½ obowiązującego wymiaru zajęć. 

§ 5.  

Rodzaje świadczeń zdrowotnych i warunki ich przyznawania

1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego jako refundacja wydatków 

udokumentowanych rachunkami lub fakturami. 

2. Pomoc zdrowotną mogą otrzymać nauczyciele: 

3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli jest przyznawana na: 

4. Nauczyciel ubiegający się o przyznanie pomocy zdrowotnej powinien złożyć wniosek (wzór w załączniku), do 

którego powinien dołączyć: 

5. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 powinno odnosić się do okresu, którego dotyczy wniosek 

i rachunki do niego dołączone. 

6. Z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej występuje nauczyciel lub najbliższy członek rodziny nauczyciela,

jeżeli nauczyciel nie jest zdolny do osobistego podejmowania czynności w tym zakresie. 

7. Z inicjatywą o przyznanie pomocy zdrowotnej może wystąpić również : 

8. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej należy kierować do Wójta Gminy Ciasna za pośrednictwem 

dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, a w przypadku nauczyciela emeryta lub rencisty za 

pośrednictwem dyrektora szkoły, w której był ostatnio zatrudniony. 

9. Dyrektor szkoły przedkłada wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej wraz opinią komisji w kancelarii Urzędu

Gminy w Ciasnej. 

10. Na wniosku o pomoc zdrowotną dyrektor szkoły potwierdza zatrudnienie nauczyciela, a w przypadku 

nauczycieli emerytów lub rencistów potwierdza fakt odejścia w przeszłości na emeryturę lub rentę z danej szkoły. 

11. Przyznane świadczenia zdrowotne nie mają charakteru roszczeniowego. 

§ 6.  

Wysokość świadczenia zdrowotnego

1. Wysokość przyznawanego świadczenia zdrowotnego uzależnia się od: 

2. Refundacji podlegają wydatki poniesione na zakup leków bezpośrednio związanych z rozpoznaniem lekarza 

uwidocznionym w zaświadczeniu lekarskim. 

3. Refundacji podlegają, udokumentowane rachunkami, wydatki poniesione w danym roku kalendarzowym oraz 

wydatki poniesione w grudniu ubiegłego roku. 

4. Pomoc zdrowotna udzielana jednemu nauczycielowi, w ciągu roku budżetowego, nie może przekroczyć kwoty 

50 % środków finansowych przeznaczonych dla placówki będącej miejscem zatrudnienia bądź miejscem byłego 

zatrudnienia wnioskodawcy. 

§ 7. Rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, określone 

w niniejszej uchwale, zostały uzgodnione z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ciasnej. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku. 

1) szkole - rozumie się przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 i la ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciasna, 

2) dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,

3) nauczycielach - rozumie się przez to pracowników pedagogicznych zatrudnionych lub będących emerytami 

i rencistami w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 1, 

4) przedstawicielu organu prowadzącego - rozumie się Wójta Gminy Ciasna,

5) środki finansowe - rozumie się przez to przeznaczone w budżecie gminy na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

korzystających z opieki zdrowotnej, 

6) świadczeniu zdrowotnym - rozumie się przez to świadczenie przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, 

7) rachunku - rozumie się przez to imienne rachunki i faktury VAT,

8) wniosku - rozumie się przez to wniosek o przyznanie finansowej pomocy zdrowotnej – wzór wniosku stanowi 

załącznik nr 1do uchwały. 

1) dyrektor właściwej placówki oświatowej, który jest Przewodniczącym Komisji,

2) dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej szkoły,

3) przedstawiciel organizacji związkowych nauczycieli.

1) nauczyciele, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnieni 

w placówkach oświatowych na co najmniej ½ obowiązującego wymiaru zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

2) emeryci i renciści – byli pracownicy placówek oświatowych.

a) którzy leczą przewlekłą chorobę,

b) których przebieg choroby jest ciężki, wymagający zakupu drogich leków, sprzętu rehabilitacyjnego, zabiegów 

medycznych itp., 

c) których stan zdrowia wymaga częstych dojazdów do specjalistycznej placówki medycznej,

d) którzy przebywali na leczeniu szpitalnym w związku ze złym stanem zdrowia.

1) zakup leków w wysokości 50% poniesionych kosztów-nie więcej niż 300 zł,

2) zakup sprzętu korekcyjnego: 

a) okularów-nie więcej niż 200 zł,

b) protez zębowych-nie więcej niż 200 zł,

c) aparatu słuchowego-nie więcej niż 400 zł,

d) lub innych- nie więcej niż 300 zł,

3) zakup lub naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu ortopedycznego lub urządzeń niezbędnych w rehabilitacji: 

a) gorsetu podtrzymującego-nie więcej niż 300 zł,

b) kołnierza usztywniającego-nie więcej niż 200 zł,

c) kul ortopedycznych-nie więcej niż 200 zł,

d) wózka inwalidzkiego-nie więcej niż 50% środków finansowych placówki będącej miejscem zatrudnienia bądź

miejscem byłego zatrudnienia , 

e) lub innych-nie więcej niż 200 zł,

4) zakup środków higienicznych i opatrunków niezbędnych do pielęgnacji osób przewlekle oraz obłożnie chorych-nie

więcej niż 500 zł, 

5) pokrycie kosztów koniecznych badań specjalistycznych-nie więcej niż 300 zł,

6) pokrycie kosztów zabiegów rehabilitacyjnych w trakcie trwania rekonwalescencji poszpitalnej w wysokości 50% 

poniesionych kosztów-nie więcej niż 500 zł, 

7) pokrycie kosztów pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie 

rehabilitacji leczniczej lub w domu pomocy społecznej w wysokości 50% poniesionych kosztów-nie więcej niż 

500 zł, 

8) pokrycie kosztów dojazdów środkami transportu publicznego na zabiegi specjalistyczne lub do zakładu lecznictwa 

uzdrowiskowego w wysokości 50% poniesionych kosztów-nie więcej niż 300 zł. 

1) zaświadczenie lekarskie o leczeniu,

2) udokumentowane wydatki, o których mowa w §5 ust. 1 i 2, poniesione w związku z leczeniem,

3) oświadczenie lub zaświadczenie o zarobkach (dochodach) nauczyciela.

a) zarząd oddziału ZNP,

b) komisja,

c) dyrektor placówki.

1) przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych (konieczność stosowania specjalistycznych leków, 

zapewnienia choremu dodatkowej opieki specjalistycznej, itp.), 

2) sytuacji finansowej rodziny,

3) wysokości poniesionych przez nauczyciela kosztów na leczenie lub Rehabilitację,

4) możliwości finansowych funduszu zdrowotnego określonych liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków 

i wysokości kosztów ponoszonych na leczenie przez nauczycieli. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Ciasna 

Norbert Strzoda 

 

…………………………………….  

…………………………………….  

…………………………………….  

…………………………………….  
(imię, nazwisko, adres, nr telefonu) 

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela

   Proszę o przyznanie mi pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego z funduszu zdrowotnego. 

UZASADNIENIE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………..........………...  
( wymienić – gdzie się leczy, w jakim okresie, można opisać rodzaj choroby, schorzenia, czynników wpływających na pogorszenie 

sytuacji materialnej w związku z chorobą- zakup leków, dojazd do lekarza , specjalistyczna dieta, odpłatne zabiegi itp. ) 

Załączniki:

1. zaświadczenie lekarskie o leczeniu się,

2. dokumenty potwierdzające poniesione wydatki ( zgodnie z § 5 ust.2 Uchwały),

3. oświadczenie, zaświadczenie o zarobkach (dochodach) nauczyciela.

…………………………………………….
(podpis nauczyciela)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 

XLIII/296/2010r. 

RadyGminy Ciasna z dnia 04.03.2010 r. 
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UCHWAŁA NR XLIII/296/2010  

RADY GMINY CIASNA  

z dnia 4 marca 2010 r. 

w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Ciasna

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. 2001 r., Nr

142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 1 i 4 oraz art. 91b ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia

1982 roku - Karta Nauczyciela (j.t.: Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z. późn. zm.) Rada Gminy w Ciasnej uchwala 

co następuje:

§ 1. Określa się rodzaje, warunki i sposób udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki 

zdrowotnej, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciasna 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

§ 3.  

Sposób przyznawania świadczeń zdrowotnych

1. W celu racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi Wójt Gmin Ciasna dla celów opiniodawczych 

powołuje Komisję w składzie: 

2. Opiniowanie wniosków przez Komisję następuje dwa razy w roku, w maju oraz w listopadzie danego roku na 

wniosek przewodniczącego. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zwołania dodatkowych 

posiedzeń Komisji. 

3. Do zadań Komisji należy przede wszystkim opiniowanie wniosków złożonych przez nauczycieli, które zawiera 

się w protokole z posiedzenia Komisji. 

4. Świadczenia zdrowotne, według zasad określonych w niniejszej uchwale, przyznaje Wójt Gminy Ciasna. 

5. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, niewykorzystane w danym roku 

kalendarzowym, nie przechodzą na rok następny. 

§ 4.  

Osoby uprawnione do korzystania z funduszu zdrowotnego

1. Ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycieli mogą korzystać: 

2. Wymagania określone w ust. 1 pkt 1 uważa się za spełnione w przypadku zatrudnienia w kilku szkołach, 

a łączny wymiar zajęć wynosi co najmniej ½ obowiązującego wymiaru zajęć. 

§ 5.  

Rodzaje świadczeń zdrowotnych i warunki ich przyznawania

1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego jako refundacja wydatków 

udokumentowanych rachunkami lub fakturami. 

2. Pomoc zdrowotną mogą otrzymać nauczyciele: 

3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli jest przyznawana na: 

4. Nauczyciel ubiegający się o przyznanie pomocy zdrowotnej powinien złożyć wniosek (wzór w załączniku), do 

którego powinien dołączyć: 

5. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 powinno odnosić się do okresu, którego dotyczy wniosek 

i rachunki do niego dołączone. 

6. Z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej występuje nauczyciel lub najbliższy członek rodziny nauczyciela,

jeżeli nauczyciel nie jest zdolny do osobistego podejmowania czynności w tym zakresie. 

7. Z inicjatywą o przyznanie pomocy zdrowotnej może wystąpić również : 

8. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej należy kierować do Wójta Gminy Ciasna za pośrednictwem 

dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, a w przypadku nauczyciela emeryta lub rencisty za 

pośrednictwem dyrektora szkoły, w której był ostatnio zatrudniony. 

9. Dyrektor szkoły przedkłada wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej wraz opinią komisji w kancelarii Urzędu

Gminy w Ciasnej. 

10. Na wniosku o pomoc zdrowotną dyrektor szkoły potwierdza zatrudnienie nauczyciela, a w przypadku 

nauczycieli emerytów lub rencistów potwierdza fakt odejścia w przeszłości na emeryturę lub rentę z danej szkoły. 

11. Przyznane świadczenia zdrowotne nie mają charakteru roszczeniowego. 

§ 6.  

Wysokość świadczenia zdrowotnego

1. Wysokość przyznawanego świadczenia zdrowotnego uzależnia się od: 

2. Refundacji podlegają wydatki poniesione na zakup leków bezpośrednio związanych z rozpoznaniem lekarza 

uwidocznionym w zaświadczeniu lekarskim. 

3. Refundacji podlegają, udokumentowane rachunkami, wydatki poniesione w danym roku kalendarzowym oraz 

wydatki poniesione w grudniu ubiegłego roku. 

4. Pomoc zdrowotna udzielana jednemu nauczycielowi, w ciągu roku budżetowego, nie może przekroczyć kwoty 

50 % środków finansowych przeznaczonych dla placówki będącej miejscem zatrudnienia bądź miejscem byłego 

zatrudnienia wnioskodawcy. 

§ 7. Rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, określone 

w niniejszej uchwale, zostały uzgodnione z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ciasnej. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku. 

1) szkole - rozumie się przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 i la ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciasna, 

2) dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,

3) nauczycielach - rozumie się przez to pracowników pedagogicznych zatrudnionych lub będących emerytami 

i rencistami w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 1, 

4) przedstawicielu organu prowadzącego - rozumie się Wójta Gminy Ciasna,

5) środki finansowe - rozumie się przez to przeznaczone w budżecie gminy na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

korzystających z opieki zdrowotnej, 

6) świadczeniu zdrowotnym - rozumie się przez to świadczenie przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, 

7) rachunku - rozumie się przez to imienne rachunki i faktury VAT,

8) wniosku - rozumie się przez to wniosek o przyznanie finansowej pomocy zdrowotnej – wzór wniosku stanowi 

załącznik nr 1do uchwały. 

1) dyrektor właściwej placówki oświatowej, który jest Przewodniczącym Komisji,

2) dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej szkoły,

3) przedstawiciel organizacji związkowych nauczycieli.

1) nauczyciele, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnieni 

w placówkach oświatowych na co najmniej ½ obowiązującego wymiaru zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

2) emeryci i renciści – byli pracownicy placówek oświatowych.

a) którzy leczą przewlekłą chorobę,

b) których przebieg choroby jest ciężki, wymagający zakupu drogich leków, sprzętu rehabilitacyjnego, zabiegów 

medycznych itp., 

c) których stan zdrowia wymaga częstych dojazdów do specjalistycznej placówki medycznej,

d) którzy przebywali na leczeniu szpitalnym w związku ze złym stanem zdrowia.

1) zakup leków w wysokości 50% poniesionych kosztów-nie więcej niż 300 zł,

2) zakup sprzętu korekcyjnego: 

a) okularów-nie więcej niż 200 zł,

b) protez zębowych-nie więcej niż 200 zł,

c) aparatu słuchowego-nie więcej niż 400 zł,

d) lub innych- nie więcej niż 300 zł,

3) zakup lub naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu ortopedycznego lub urządzeń niezbędnych w rehabilitacji: 

a) gorsetu podtrzymującego-nie więcej niż 300 zł,

b) kołnierza usztywniającego-nie więcej niż 200 zł,

c) kul ortopedycznych-nie więcej niż 200 zł,

d) wózka inwalidzkiego-nie więcej niż 50% środków finansowych placówki będącej miejscem zatrudnienia bądź

miejscem byłego zatrudnienia , 

e) lub innych-nie więcej niż 200 zł,

4) zakup środków higienicznych i opatrunków niezbędnych do pielęgnacji osób przewlekle oraz obłożnie chorych-nie

więcej niż 500 zł, 

5) pokrycie kosztów koniecznych badań specjalistycznych-nie więcej niż 300 zł,

6) pokrycie kosztów zabiegów rehabilitacyjnych w trakcie trwania rekonwalescencji poszpitalnej w wysokości 50% 

poniesionych kosztów-nie więcej niż 500 zł, 

7) pokrycie kosztów pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie 

rehabilitacji leczniczej lub w domu pomocy społecznej w wysokości 50% poniesionych kosztów-nie więcej niż 

500 zł, 

8) pokrycie kosztów dojazdów środkami transportu publicznego na zabiegi specjalistyczne lub do zakładu lecznictwa 

uzdrowiskowego w wysokości 50% poniesionych kosztów-nie więcej niż 300 zł. 

1) zaświadczenie lekarskie o leczeniu,

2) udokumentowane wydatki, o których mowa w §5 ust. 1 i 2, poniesione w związku z leczeniem,

3) oświadczenie lub zaświadczenie o zarobkach (dochodach) nauczyciela.

a) zarząd oddziału ZNP,

b) komisja,

c) dyrektor placówki.

1) przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych (konieczność stosowania specjalistycznych leków, 

zapewnienia choremu dodatkowej opieki specjalistycznej, itp.), 

2) sytuacji finansowej rodziny,

3) wysokości poniesionych przez nauczyciela kosztów na leczenie lub Rehabilitację,

4) możliwości finansowych funduszu zdrowotnego określonych liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków 

i wysokości kosztów ponoszonych na leczenie przez nauczycieli. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Ciasna 

Norbert Strzoda 

 

…………………………………….  

…………………………………….  

…………………………………….  

…………………………………….  
(imię, nazwisko, adres, nr telefonu) 

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela

   Proszę o przyznanie mi pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego z funduszu zdrowotnego. 

UZASADNIENIE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………..........………...  
( wymienić – gdzie się leczy, w jakim okresie, można opisać rodzaj choroby, schorzenia, czynników wpływających na pogorszenie 

sytuacji materialnej w związku z chorobą- zakup leków, dojazd do lekarza , specjalistyczna dieta, odpłatne zabiegi itp. ) 

Załączniki:

1. zaświadczenie lekarskie o leczeniu się,

2. dokumenty potwierdzające poniesione wydatki ( zgodnie z § 5 ust.2 Uchwały),

3. oświadczenie, zaświadczenie o zarobkach (dochodach) nauczyciela.

…………………………………………….
(podpis nauczyciela)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 

XLIII/296/2010r. 

RadyGminy Ciasna z dnia 04.03.2010 r. 
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UCHWAŁA NR XLIII/296/2010  

RADY GMINY CIASNA  

z dnia 4 marca 2010 r. 

w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Ciasna

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. 2001 r., Nr

142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 1 i 4 oraz art. 91b ust. 1 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia

1982 roku - Karta Nauczyciela (j.t.: Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z. późn. zm.) Rada Gminy w Ciasnej uchwala 

co następuje:

§ 1. Określa się rodzaje, warunki i sposób udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki 

zdrowotnej, zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciasna 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

§ 3.  

Sposób przyznawania świadczeń zdrowotnych

1. W celu racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi Wójt Gmin Ciasna dla celów opiniodawczych 

powołuje Komisję w składzie: 

2. Opiniowanie wniosków przez Komisję następuje dwa razy w roku, w maju oraz w listopadzie danego roku na 

wniosek przewodniczącego. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość zwołania dodatkowych 

posiedzeń Komisji. 

3. Do zadań Komisji należy przede wszystkim opiniowanie wniosków złożonych przez nauczycieli, które zawiera 

się w protokole z posiedzenia Komisji. 

4. Świadczenia zdrowotne, według zasad określonych w niniejszej uchwale, przyznaje Wójt Gminy Ciasna. 

5. Środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, niewykorzystane w danym roku 

kalendarzowym, nie przechodzą na rok następny. 

§ 4.  

Osoby uprawnione do korzystania z funduszu zdrowotnego

1. Ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycieli mogą korzystać: 

2. Wymagania określone w ust. 1 pkt 1 uważa się za spełnione w przypadku zatrudnienia w kilku szkołach, 

a łączny wymiar zajęć wynosi co najmniej ½ obowiązującego wymiaru zajęć. 

§ 5.  

Rodzaje świadczeń zdrowotnych i warunki ich przyznawania

1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego jako refundacja wydatków 

udokumentowanych rachunkami lub fakturami. 

2. Pomoc zdrowotną mogą otrzymać nauczyciele: 

3. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli jest przyznawana na: 

4. Nauczyciel ubiegający się o przyznanie pomocy zdrowotnej powinien złożyć wniosek (wzór w załączniku), do 

którego powinien dołączyć: 

5. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 powinno odnosić się do okresu, którego dotyczy wniosek 

i rachunki do niego dołączone. 

6. Z wnioskiem o przyznanie pomocy zdrowotnej występuje nauczyciel lub najbliższy członek rodziny nauczyciela,

jeżeli nauczyciel nie jest zdolny do osobistego podejmowania czynności w tym zakresie. 

7. Z inicjatywą o przyznanie pomocy zdrowotnej może wystąpić również : 

8. Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej należy kierować do Wójta Gminy Ciasna za pośrednictwem 

dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony, a w przypadku nauczyciela emeryta lub rencisty za 

pośrednictwem dyrektora szkoły, w której był ostatnio zatrudniony. 

9. Dyrektor szkoły przedkłada wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej wraz opinią komisji w kancelarii Urzędu

Gminy w Ciasnej. 

10. Na wniosku o pomoc zdrowotną dyrektor szkoły potwierdza zatrudnienie nauczyciela, a w przypadku 

nauczycieli emerytów lub rencistów potwierdza fakt odejścia w przeszłości na emeryturę lub rentę z danej szkoły. 

11. Przyznane świadczenia zdrowotne nie mają charakteru roszczeniowego. 

§ 6.  

Wysokość świadczenia zdrowotnego

1. Wysokość przyznawanego świadczenia zdrowotnego uzależnia się od: 

2. Refundacji podlegają wydatki poniesione na zakup leków bezpośrednio związanych z rozpoznaniem lekarza 

uwidocznionym w zaświadczeniu lekarskim. 

3. Refundacji podlegają, udokumentowane rachunkami, wydatki poniesione w danym roku kalendarzowym oraz 

wydatki poniesione w grudniu ubiegłego roku. 

4. Pomoc zdrowotna udzielana jednemu nauczycielowi, w ciągu roku budżetowego, nie może przekroczyć kwoty 

50 % środków finansowych przeznaczonych dla placówki będącej miejscem zatrudnienia bądź miejscem byłego 

zatrudnienia wnioskodawcy. 

§ 7. Rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, określone 

w niniejszej uchwale, zostały uzgodnione z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Ciasnej. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ciasna. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni kalendarzowych od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku. 

1) szkole - rozumie się przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 i la ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciasna, 

2) dyrektorze - rozumie się przez to dyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1,

3) nauczycielach - rozumie się przez to pracowników pedagogicznych zatrudnionych lub będących emerytami 

i rencistami w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 1, 

4) przedstawicielu organu prowadzącego - rozumie się Wójta Gminy Ciasna,

5) środki finansowe - rozumie się przez to przeznaczone w budżecie gminy na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 

korzystających z opieki zdrowotnej, 

6) świadczeniu zdrowotnym - rozumie się przez to świadczenie przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, 

7) rachunku - rozumie się przez to imienne rachunki i faktury VAT,

8) wniosku - rozumie się przez to wniosek o przyznanie finansowej pomocy zdrowotnej – wzór wniosku stanowi 

załącznik nr 1do uchwały. 

1) dyrektor właściwej placówki oświatowej, który jest Przewodniczącym Komisji,

2) dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej szkoły,

3) przedstawiciel organizacji związkowych nauczycieli.

1) nauczyciele, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela zatrudnieni 

w placówkach oświatowych na co najmniej ½ obowiązującego wymiaru zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 

2) emeryci i renciści – byli pracownicy placówek oświatowych.

a) którzy leczą przewlekłą chorobę,

b) których przebieg choroby jest ciężki, wymagający zakupu drogich leków, sprzętu rehabilitacyjnego, zabiegów 

medycznych itp., 

c) których stan zdrowia wymaga częstych dojazdów do specjalistycznej placówki medycznej,

d) którzy przebywali na leczeniu szpitalnym w związku ze złym stanem zdrowia.

1) zakup leków w wysokości 50% poniesionych kosztów-nie więcej niż 300 zł,

2) zakup sprzętu korekcyjnego: 

a) okularów-nie więcej niż 200 zł,

b) protez zębowych-nie więcej niż 200 zł,

c) aparatu słuchowego-nie więcej niż 400 zł,

d) lub innych- nie więcej niż 300 zł,

3) zakup lub naprawę sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu ortopedycznego lub urządzeń niezbędnych w rehabilitacji: 

a) gorsetu podtrzymującego-nie więcej niż 300 zł,

b) kołnierza usztywniającego-nie więcej niż 200 zł,

c) kul ortopedycznych-nie więcej niż 200 zł,

d) wózka inwalidzkiego-nie więcej niż 50% środków finansowych placówki będącej miejscem zatrudnienia bądź

miejscem byłego zatrudnienia , 

e) lub innych-nie więcej niż 200 zł,

4) zakup środków higienicznych i opatrunków niezbędnych do pielęgnacji osób przewlekle oraz obłożnie chorych-nie

więcej niż 500 zł, 

5) pokrycie kosztów koniecznych badań specjalistycznych-nie więcej niż 300 zł,

6) pokrycie kosztów zabiegów rehabilitacyjnych w trakcie trwania rekonwalescencji poszpitalnej w wysokości 50% 

poniesionych kosztów-nie więcej niż 500 zł, 

7) pokrycie kosztów pobytu na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie 

rehabilitacji leczniczej lub w domu pomocy społecznej w wysokości 50% poniesionych kosztów-nie więcej niż 

500 zł, 

8) pokrycie kosztów dojazdów środkami transportu publicznego na zabiegi specjalistyczne lub do zakładu lecznictwa 

uzdrowiskowego w wysokości 50% poniesionych kosztów-nie więcej niż 300 zł. 

1) zaświadczenie lekarskie o leczeniu,

2) udokumentowane wydatki, o których mowa w §5 ust. 1 i 2, poniesione w związku z leczeniem,

3) oświadczenie lub zaświadczenie o zarobkach (dochodach) nauczyciela.

a) zarząd oddziału ZNP,

b) komisja,

c) dyrektor placówki.

1) przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych (konieczność stosowania specjalistycznych leków, 

zapewnienia choremu dodatkowej opieki specjalistycznej, itp.), 

2) sytuacji finansowej rodziny,

3) wysokości poniesionych przez nauczyciela kosztów na leczenie lub Rehabilitację,

4) możliwości finansowych funduszu zdrowotnego określonych liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków 

i wysokości kosztów ponoszonych na leczenie przez nauczycieli. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Ciasna 

Norbert Strzoda 

 

…………………………………….  

…………………………………….  

…………………………………….  

…………………………………….  
(imię, nazwisko, adres, nr telefonu) 

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczyciela

   Proszę o przyznanie mi pomocy zdrowotnej w formie świadczenia pieniężnego z funduszu zdrowotnego. 

UZASADNIENIE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………..........………...  
( wymienić – gdzie się leczy, w jakim okresie, można opisać rodzaj choroby, schorzenia, czynników wpływających na pogorszenie 

sytuacji materialnej w związku z chorobą- zakup leków, dojazd do lekarza , specjalistyczna dieta, odpłatne zabiegi itp. ) 

Załączniki:

1. zaświadczenie lekarskie o leczeniu się,

2. dokumenty potwierdzające poniesione wydatki ( zgodnie z § 5 ust.2 Uchwały),

3. oświadczenie, zaświadczenie o zarobkach (dochodach) nauczyciela.

…………………………………………….
(podpis nauczyciela)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 

XLIII/296/2010r. 

RadyGminy Ciasna z dnia 04.03.2010 r. 
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