
UCHWAŁA NR XXIV/166/2016
RADY POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO

z dnia 21 września 2016 r.

w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej  dla 
nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat 

Namysłowski

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2016 r., poz. 814 ) oraz z art. 72 ust. 1 i ust. 4 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 poz. 1379), Rada Powiatu Namysłowskiego 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 odniesieniu do 
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Namysłowski,
a także emerytów, rencistów i nauczycieli pobierających świadczenia kompensacyjne, wcześniej 
zatrudnionych w tych placówkach, bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę czy świadczenie 
kompensacyjne, zwanych dalej nauczycielami.

§ 2. 1. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli przyznawana jest w formie bezzwrotnego świadczenia 
pieniężnego.

2. Świadczenie o którym mowa w ust. 1 przyznawane jest przez Zarząd Powiatu Namysłowskiego.

§ 3. Pomoc zdrowotna mogą otrzymać nauczyciele, którzy:

1) leczą się z powodu przewlekłej lub ciężkiej choroby;

2) wymagają rehabilitacji;

3) korzystają z leczenia szpitalnego;

4) wymagają leczenia specjalistycznego.

§ 4. 1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie wniosku do Zarządu Powiatu 
Namysłowskiego wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

2. Do wniosku należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające występowanie co najmniej 
jednej z przyczyn wymienionych w § 3.
§ 5. 1. Wnioski nauczycieli rozpatrywane są  dwa razy w roku i składane mogą być w terminie do 
dnia 15 marca i 15 października.

2. W wyjątkowych sytuacjach podyktowanych złym stanem zdrowia nauczyciela wnioski mogą 
być składane i rozpatrywane także w innym terminie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego.

§ 7. Traci moc uchwała Rady Powiatu Namysłowskiego Nr XI/121/2007 z dnia 28 grudnia 2007 roku 
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla 
nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania, zmieniona Uchwałą Rady Powiatu 
Namysłowskiego Nr XXXIII/310/2009 z dnia 25 listopada 2009 r.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu Namysłowskiego

Wojciech Próchnicki
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załącznik do uchwały Nr XXIV/166/2016 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 21 września 2016 r. 

 

 
ZARZĄD  POWIATU NAMYSŁOWSKIEGO 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ 

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

(imię i nazwisko uprawnionego nauczyciela) 
 
…………………………………....................................………………………………………………… 
 

(adres zamieszkania i numer  telefonu) 
 
……………………...……………………………………………………………………………………. 
 

(szkoła/placówka, w której nauczyciel jest lub był zatrudniony – wymiar zatrudnienia) 
 
 
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie mi pomocy zdrowotnej w formie bezzwrotnego 
świadczenia pieniężnego. 
 
Uzasadnienie: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
W załączeniu do wniosku przedkładam*: 
  
1)…………………………………………………………………………………………………………. 

2)…………………………………………………………………………………………………………. 

3) ………………………………………………………………………………………………………… 

4) ………………………………………………………………………………………………………… 
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Jeżeli pomoc zdrowotna zostanie przyznana, proszę o przekazanie jej na mój rachunek bankowy nr 

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

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

 

 

     …………………………                                                    ……………………………….              
        (miejscowość i data)                                                            (podpis wnioskodawcy) 
 
 
 
Potwierdzam uprawnienie  nauczyciela do przyznania mu pomocy zdrowotnej na podstawie Art. 72 
Karty Nauczyciela. 
 
 
 
     ……………………………                                            ……………………………….             
        (miejscowość i data)                                                       (podpis dyrektora placówki) 
  
 
 
* zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, rachunki i faktury potwierdzające poniesione koszty leczenia, 
oświadczenie o dochodzie na jednego członka rodziny, inne. 
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