UCHWAŁA NR XXX/197/12
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
korzystających z opieki zdrowotnej 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 2001 Nr
142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (T.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyznawania w Regulaminie przyznawania pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina LądekZdrój, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. Tracą moc Uchwała nr VII/53/07 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie
określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lądek-Zdrój oraz warunków i sposobu ich
przyznawania oraz Uchwała nr XLV/348/10 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie
zmiany uchwały nr VII/53/07 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia
rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Lądek-Zdrój oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Janusz Sosna
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/197/12
Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
z dnia 20 grudnia 2012 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ
I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH, DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST GMINA
LĄDEK-ZDRÓJ
§ 1. Niniejszy regulamin określa:
1) rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki
zdrowotnej,
2) warunki przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej, w tym osoby uprawnione do korzystania z tej
pomocy,
3) sposób przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć szkoły i placówki oświatowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina
Lądek-Zdrój,
2) nauczycielu – należy przez to rozumieć również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
obecnie zatrudnionych lub będących emerytami, rencistami, lub osoby przebywające na nauczycielskim
świadczeniu kompensacyjnym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę LądekZdrój,
3) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Lądek-Zdrój,
4) funduszu zdrowotnym – należy przez to rozumieć środki finansowe przeznaczone w budżecie gminy na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.
§ 3. 1. Fundusz zdrowotny tworzą środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, z przeznaczeniem na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli i stanowią do 0,3% planowanych rocznych środków przeznaczonych na
wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli.
2. Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dysponuje Burmistrz Lądka
Zdroju.
§ 4. 1. Osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu zdrowotnego są:
1) nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, zatrudnieni w co najmniej połowie obowiązującego
wymiaru zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach prowadzonych przez Gminę Lądek-Zdrój,
2) nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, którzy byli
zatrudnieni w szkołach prowadzonych przez Gminę Lądek-Zdrój.
2. Warunek dotyczący zatrudnienia uważa się za spełniony, jeśli nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach,
w każdej w wymiarze mniejszym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie jednak wymiar jego zajęć
stanowi co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć.
§ 5. 1. Świadczeniami w ramach pomocy zdrowotnej są:
1) refundacja kosztów zakupu leków i materiałów medycznych,
2) refundacja kosztów opieki nad chorym w domu,
3) refundacja kosztów specjalistycznego leczenia,
4) refundacja kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, środków pomocniczych (okulary,
soczewki kontaktowe, aparaty słuchowe, protezy zębowe, itp.).
2. Świadczenia przyznawane są nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej w związku z:
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1) ciężką lub przewlekłą chorobą,
2) długotrwałym leczeniem z powodu choroby zawodowej,
3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym,
4) leczeniem szpitalnym, z koniecznością dalszego leczenia w domu,
5) rehabilitacją,
6) koniecznością zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego lub środków pomocniczych (okulary,
soczewki kontaktowe, aparaty słuchowe, protezy zębowe, itp.), niezbędnych do wykonywania zawodu lub
ułatwiających dalsze funkcjonowanie.
§ 6. 1. Pomoc zdrowotna jest udzielana w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia finansowego.
2. Wysokość przyznanego świadczenia uzależniona jest od:
1) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych, mających wpływ na sytuację materialną nauczyciela
(przewlekły charakter choroby, zapewnienie dodatkowej opieki choremu, konieczność stosowania specjalnej
diety itp.),
2) wysokości udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,
3) sytuacji materialnej rodziny nauczyciela,
4) możliwości finansowych funduszu zdrowotnego, określonych liczbą pozytywnie rozpatrzonych wniosków
i wysokości kosztów ponoszonych na leczenie przez nauczycieli.
3. W przypadku braku środków na pełne pokrycie potrzeb świadczenie będzie przyznane częściowo lub nie
będzie przyznane.
§ 7. 1. Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej.
2. Do wniosku należy załączyć:
1) aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenie związane z ciężką lub przewlekłą chorobą, leczenie
specjalistyczne, konieczność stosowania sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego lub środków pomocniczych
(okulary, soczewki kontaktowe, aparaty słuchowe, protezy zębowe, itp.), konieczność zapewnienia choremu
dodatkowej opieki,
2) imienne dokumenty, potwierdzające poniesione koszty leczenia, z ostatnich 12 miesięcy, przy czym konkretny
dokument potwierdzający poniesienie kosztów leczenia może być załączony tylko do jednego wniosku
o przyznanie pomocy zdrowotnej,
3) oświadczenie o dochodach brutto przypadających na członka rodziny z ostatnich trzech miesięcy,
poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej,
4) inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej.
3. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
4. Wniosek o przyznanie nauczycielowi świadczenia zdrowotnego mogą złożyć: nauczyciel, przełożony
nauczyciela, przedstawiciel związków zawodowych, przedstawiciel opieki społecznej, prawny opiekun lub
pełnoletnia osoba pozostająca z nauczycielem we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli nauczyciel nie jest
zdolny osobiście do czynności w tym zakresie.
5. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
w terminach: do 15 marca i 15 października danego roku kalendarzowego.
§ 8. 1. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia zdrowotnego podejmuje Burmistrz Lądka –
Zdroju w terminach:
1) do dnia 15 kwietnia danego roku kalendarzowego w stosunku do wniosków złożonych od dnia 16 października
poprzedniego roku kalendarzowego do 15 marca bieżącego roku;
2) do dnia 15 listopada danego roku kalendarzowego w stosunku do wniosków złożonych od dnia 16 marca do 15
października bieżącego roku.
2. Decyzje o których mowa w ust.1 są ostateczne.
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3. Pomoc zdrowotna nauczycielom, korzystającym z opieki zdrowotnej, udzielana jest raz
w roku budżetowym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ciężkiej, przewlekłej lub nieuleczalnej choroby,
świadczenie może być przyznane powtórnie w danym roku.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie świadczenia na pomoc zdrowotną może
być rozpatrzony w innym terminie, niż wskazany w ust. 1.
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Uzasadnienie
Podjęcie uchwały jest konieczne w celu wykonania zapisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (T.j. Dz.U.2006 Nr 97 poz. 674 ze zm.). Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia Karta
Nauczyciela, niezależnie od przysługującego nauczycielowi prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego,
organ prowadzący szkoły jest zobowiązany do przeznaczania corocznie w budżecie środków finansowych na
pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. Uprawnienia do świadczeń pomocy
zdrowotnej nauczyciele zachowują po przejściu na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie
kompensacyjne. Ponadto organ prowadzący jest zobowiązany do określenia rodzajów świadczeń
przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Z kolei art. 91d pkt
1 tej ustawy wskazuje, że kompetencje organu prowadzącego w tym zakresie wykonuje Rada Gminy.
Obecnie obowiązująca Uchwała nrVII/53/07Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 kwietnia 2007 r.
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół
i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lądek Zdrój oraz warunków
i sposobu ich przyznawania nie uwzględnia nowelizacji art. 72 ust. 4, dzięki której do kręgu osób uprawnionych
do ubiegania się o świadczenia pomocy zdrowotnej zostali włączeni nauczyciele, którym przyznano
nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Ponadto w niniejszym projekcie uchwały doprecyzowano zapisy
dotyczące warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej, co położy kres, pojawiającym się
w praktyce, wątpliwościom interpretacyjnym zapisów obecnie obowiązującej uchwały. W zakresie zapisu
o wysokości środków finansowych, przeznaczanych corocznie w budżecie na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
nie dokonano zmian. Stąd też pozostawiono zapis, iż „Fundusz zdrowotny tworzą środki finansowe
wyodrębnione w budżecie gminy, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i stanowią do 0,3%
planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli”. W związku z tym,
podjęcie uchwały nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych.
W zakresie przewidywanych skutków społecznych, projekt uchwały wychodzi naprzeciw oczekiwaniom
zainteresowanych środowisk, przyniesie zatem pozytywne skutki społeczne.
Projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli,
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Lądek-Zdrój.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie uchwały uważa się za zasadne.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Kazimierz Szkudlarek
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