
 

 

UCHWAŁA NR 44.349.2022 

RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 6 września 2022 r. 

w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

korzystających z  opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznawania 

Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, z późn. zm.) – na wniosek Burmistrza Krzepic  

Rada Miejska w Krzepicach  

uchwala: 

§ 1. Określa się rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz 

warunki i sposób ich przyznawania w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krzepice zgodnie 

z Regulaminem Funduszu Zdrowotnego stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

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

Województwa Śląskiego. 

   

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

mgr Mateusz Kluba 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 września 2022 r.

Poz. 5755



Załącznik do uchwały Nr 44.349.2022 

Rady Miejskiej w Krzepicach 

z dnia 6 września 2022 r. 

 

Regulamin Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli 

§ 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli oraz warunki i sposób ich przyznawania. 

§ 2. 1. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego obejmującego 

całkowitą lub częściową refundację kosztów, o których mowa w § 3. 

2. Nauczyciel może otrzymać pomoc zdrowotną tylko raz w danym roku kalendarzowym. 

§ 3. O pomoc zdrowotną mogą ubiegać się nauczyciele korzystający z opieki zdrowotnej, którzy ponieśli 

koszty związane z: 

1. przewlekłą chorobą, 

2. długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu oraz leczeniem 

sanatoryjnym, 

3. długotrwałym leczeniem specjalistycznym 

4. zakupem medycznych środków pomocniczych takich jak: okulary, aparaty słuchowe, sprzęt 

ortopedyczny. 

§ 4. 1. Pomoc zdrowotna przyznawana jest przez Burmistrza Krzepic na podstawie wniosku nauczyciela. 

2. Na wniosku dyrektor potwierdza zatrudnienie nauczyciela w danej placówce, a w przypadku nauczycieli 

emerytów, rencistów lub pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne potwierdza fakt odejścia  

na dane świadczenie w przeszłości z danej placówki. 

3. Do wniosku należy dołączyć: 

1) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny 

dokument potwierdzający stan zdrowia i zasadność poniesionych kosztów w związku z warunkami 

określonymi w § 3; 

2) oryginały imiennych rachunków lub faktur potwierdzających poniesione koszty, o których mowa w § 3; 

3) oświadczenie nauczyciela o średnim miesięcznym dochodzie brutto z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających 

złożenie wniosku, przypadającym na członka rodziny pozostającego z nim we wspólnym gospodarstwie 

domowym z uwzględnieniem wszystkich źródeł przychodu. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Krzepicach w terminie do dnia 

30 września roku kalendarzowego. 

5. Wniosek może dotyczyć udzielenia pomocy zdrowotnej za okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie 

wniosku. 

6. Jeżeli wniosek nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2-5 Burmistrz Krzepic wzywa nauczyciela 

do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W przypadku nieuzupełnienia wniosku 

w wyznaczonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia. 

§ 5. 1. Rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli odbywa się w terminie 

do 30 listopada roku kalendarzowego. 

2. Przy rozpatrywaniu wniosków nauczycieli o udzielenie pomocy zdrowotnej i ustalaniu wysokości zasiłku 

pieniężnego bierze się pod uwagę: 

1) sytuację zdrowotną nauczyciela, przebieg choroby oraz okoliczności z tym związane, 

2) sytuację materialną nauczyciela oraz osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe, 
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3) wysokość udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów, o których mowa w § 3. 

§ 6. O przyznaniu pomocy zdrowotnej i jej wysokości lub o odmowie przyznania pomocy zdrowotnej 

decyduje Burmistrz Krzepic. 
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