
 

 

UCHWAŁA NR IX/140/2019 

RADY MIASTA RACIBÓRZ 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych nauczycielom 

w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40, art. 41 ust. 1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 72 ust. 1 i 4, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.), po przeprowadzeniu 

konsultacji społecznych, zgodnie z Uchwałą Nr XXII/300/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 października 

2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku 

Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa 

miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 

8 listopada 2016 r. poz. 5641) oraz po zaopiniowaniu przez organizacje związkowe zrzeszające nauczycieli. 

Rada Miasta Racibórz 

uchwala, co następuje : 

§ 1. Ustala się regulamin określający rodzaje świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy 

zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VIII/93/2007 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: 

zatwierdzenia regulaminu określającego rodzaje świadczeń przyznawanych nauczycielom w ramach pomocy 

zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Leon Fiołka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 września 2019 r.

Poz. 6090



Załącznik do uchwały Nr IX/140/2019 

Rady Miasta Racibórz 

z dnia 28 sierpnia 2019 r. 

 

REGULAMIN 

określający rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz 

warunki i sposób ich przyznawania 

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

czynni nauczyciele, nauczyciele zatrudnieni w szkole w wymiarze co najmniej ½ obowiązującego wymiaru 

godzin, nauczyciele emeryci, renciści, nauczyciele pobierający świadczenie kompensacyjne. 

2. Pomoc zdrowotna ma charakter pieniężny i przyznawana jest w formie zapomogi zdrowotnej. 

§ 2. Zapomogę zdrowotną może otrzymać nauczyciel w przypadku: 

1) leczenia z powodu ciężkiej i przewlekłej choroby; 

2) leczenia specjalistycznego; 

3) długotrwałego leczenia szpitalnego; 

3) przeprowadzenia płatnych zabiegów leczniczych i badań specjalistycznych; 

4) zakupu sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych; 

5) zakupu okularów korygujących wzrok i protez; 

6) rekompensaty wydatków poniesionych za leczenie lub rehabilitację zdrowotną. 

§ 3. 1.  Podstawą ubiegania się przez nauczyciela o przyznanie zapomogi zdrowotnej jest wniosek poparty 

aktualnym zaświadczeniem lekarskim i wszelkimi dokumentami potwierdzającymi wysokość poniesionych 

kosztów z tytułu leczenia. 

2. Rozpatrywaniem wniosków zajmuje się komisja powołana przez: 

1) Prezydenta Miasta Racibórz w przypadku nauczycieli przedszkoli i zlikwidowanych placówek 

oświatowych dla których organem prowadzącym było Miasto Racibórz; 

2) dyrektora szkoły dla pozostałych nauczycieli. 

§ 4. 1.  Wnioski nauczycieli o przyznanie zapomogi zdrowotnej rozpatrywane są cztery razy w roku tj. 

w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. 

2. W uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej nauczycielowi mogą również 

złożyć: 

1) członek rodziny lub opiekun nauczyciela; 

2) dyrektor szkoły; 

3) rada pedagogiczna szkoły; 

4) organizacja związkowa. 

§ 5. Przy rozpatrywaniu wniosków bierze się pod uwagę: 

1) wysokość poniesionych kosztów; 

2) całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną nauczyciela  (np. długotrwałe zwolnienie  

lekarskie, choroba przewlekła, konieczność leczenia w domu, odpłatna opieka lekarska); 

3) wysokość dochodów członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym 

z uprawnionym. 
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§ 6. 1.  Nauczyciel może ubiegać się o pomoc zdrowotną raz w roku, a w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach – więcej niż raz. 

2. Pomoc zdrowotna udzielona jednemu nauczycielowi nie może przekroczyć kwoty – 2000 zł. 

3. W przypadku odmownego załatwienia wniosku osobie uprawnionej podaje się uzasadnienie na piśmie. 
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