
 

 

UCHWAŁA NR PR.0007.7.2020 

RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

w sprawie określenia rodzajów świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

oraz warunków i sposobu ich przyznawania 

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

z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571, 1815), w związku z art. 72 ust. 1 oraz art. 91d pkt 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) po zaopiniowaniu przez związki 

zawodowe zrzeszające nauczycieli zatrudnionych w szkołach, 

na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Ruda Śląska 

uchwala: 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) szkole - należy przez to rozumieć publiczne przedszkola, szkoły, zespoły szkolno-przedszkolne, zespoły 

szkół i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska; 

2) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela zatrudnionego w szkole w łącznym wymiarze co 
najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć, a także nauczyciela szkoły po przejściu na emeryturę, rentę lub 

nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. 

§ 2. Pomoc zdrowotna udzielana jest nauczycielom w formie zasiłku pieniężnego. 

§ 3. 1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej i ponoszącym 
koszty z tytułu: 

1) długotrwałego leczenia; 

2) leczenia specjalistycznego; 

3) rehabilitacji związanej z chorobą lub wypadkiem. 

2. Pomoc zdrowotna obejmuje refundację, w części lub w całości, niżej wymienionych wydatków 

poniesionych w związku z okolicznościami, o których mowa w ust. 1, przeznaczonych na: 

1) zakup leków i środków opatrunkowych; 

2) zakup sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego; 

3) zakup sprzętu korekcyjnego (np. okularów, protezy zębowej i aparatu słuchowego); 

4) wykonanie badań specjalistycznych; 
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5) korzystanie z zabiegów leczniczych lub rehabilitacyjnych. 

3. Zasiłek pieniężny na zakup poszczególnych sprzętów, o których mowa w ust. 2 i 3 oraz zabiegów, 

o których mowa w ust. 5 jest przyznawany nie częściej niż raz na 3 lata. 

§ 4. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest na pisemny wniosek nauczyciela złożony w Biurze Obsługi 

Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6 w terminie do 30 listopada roku, którego 

wniosek dotyczy. 

2. Do wniosku należy załączyć w oryginale: 

1) zaświadczenie lekarskie potwierdzające okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 1 wydane w roku złożenia 

wniosku o pomoc zdrowotną; 

2) imiennie wystawione faktury lub rachunki potwierdzające poniesienie kosztów, o których mowa w § 3  
ust. 2, w okresie roku kalendarzowego, w którym składany jest wniosek; 

3) oświadczenie nauczyciela, że poniesione koszty nie były refundowane z innych źródeł lub dokument 

potwierdzający wysokość dofinansowania uzyskanego z innych źródeł; 

4) oświadczenie nauczyciela o średniomiesięcznych dochodach netto, przypadających na jednego członka 

rodziny pozostającego z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczonych na podstawie ostatnich 

trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku; 

5) zaświadczenie wydane przez dyrektora szkoły potwierdzające zatrudnienie nauczyciela w szkole albo fakt 

przejścia nauczyciela szkoły na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. 

3. Jeżeli wniosek lub załączone do niego dokumenty nie spełniają wymogów formalnych, nauczyciel jest 

wzywany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. 

4. W przypadku nieusunięcia braków formalnych w terminie, o którym mowa w ust. 3, wniosek pozostawia 

się bez rozpoznania. 

5. O wysokości przyznanej nauczycielowi pomocy zdrowotnej lub odmowie jej przyznania nauczyciel 
powiadamiany jest w formie pisemnej. Odmowa przyznania pomocy zdrowotnej zawiera uzasadnienie. 

6. Wypłata zasiłku pieniężnego następuje zgodnie z dyspozycją nauczyciela, tj. na rachunek bankowy 

wskazany przez nauczyciela albo w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska. 

7. Wnioski nauczycieli, które wpłyną do Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Ruda Śląska 
w terminie do 30 listopada będą rozpatrzone do końca danego roku kalendarzowego. 

§ 5. Wnioski o udzielenie pomocy zdrowotnej złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały 

zostaną rozpatrzone na podstawie uchwały nr PR.0007.93.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 kwietnia 
2014 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 

§ 6. Traci moc uchwała nr PR.0007.93.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie 
określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających 

z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ruda Śląska. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodnicząca Rady Miasta Ruda Śląska 

 

 

Aleksandra Skowronek 
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