
    Uchwała Nr LVIII/769/2018 

 Rady Miasta Kalisza 

 z dnia 27 września 2018 r. 
 

 
w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, 

rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z  2018 r. poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) uchwala się, co następuje:  

 

 

§ 1. 

 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć również inne placówki wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Kalisz; 

2) nauczycielach – należy przez to rozumieć również nauczycieli emerytów i rencistów oraz 

nauczycieli otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, uprawnionych do 

pomocy zdrowotnej. 

 

 

§ 2. 

 

1. Przepisy uchwały mają zastosowanie do nauczycieli zatrudnionych w wymiarze, co 

najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 

opiekuńczych w szkołach prowadzonych przez Miasto Kalisz oraz do nauczycieli 

emerytów, rencistów i otrzymujących nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, ze 

szkół prowadzonych przez Miasto Kalisz, które były ich ostatnim miejscem zatrudnienia 

lub w szkole wskazanej przez organ prowadzący, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Warunek dotyczący zatrudnienia uważa się za spełniony jeżeli nauczyciel jest zatrudniony 

w kilku szkołach, w każdej w wymiarze mniejszym niż połowa obowiązującego go 

wymiaru zajęć, łącznie jednak w wymiarze, co najmniej połowy obowiązującego go 

wymiaru zajęć. 

 

 

§ 3. 

 

1. W budżecie Miasta Kalisza przeznacza się środki finansowe na pomoc zdrowotną dla 

nauczycieli. 

2. Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dysponuje 

dyrektor szkoły. 

3. Dyrektor szkoły może powołać Komisję do rozpatrywania wniosków nauczycieli o pomoc 

zdrowotną. 

4. Pomoc finansową przyznaje dyrektor szkoły. 

 



§ 4. 

 

1.  Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia 

 pieniężnego. 

2. Świadczenie może być przyznane w związku z: 

1) przewlekłą chorobą nauczyciela, 
2) długotrwałym leczeniem szpitalnym oraz koniecznością dalszego leczenia w domu, 

3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym i rehabilitacją leczniczą, 

4) koniecznością zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, aparatów słuchowych, wózków 

 inwalidzkich, szkieł korekcyjnych, 

5) koniecznością skorzystania z usługi z zakresu protetyki dentystycznej, 

6) innego udokumentowanego zdarzenia z zakresu ochrony zdrowia. 

3. Świadczenie może być przyznane nauczycielowi nie częściej niż raz w roku budżetowym. 

 

 

§ 5. 

 

1.  Warunkiem przyznania świadczenia jest złożenie przez nauczyciela wniosku do dyrektora 

szkoły, którego wzór stanowi załącznik do uchwały. 

2.  Do wniosku należy dołączyć: 

 1) aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela, 

 2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia, 

 3) oświadczenie o przeciętnych dochodach (brutto) na jednego członka rodziny, 

 osiągniętych w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających okres ubiegania się  

 o pomoc zdrowotną. 

 

 

§ 6. 

 

1. Świadczenie zdrowotne będzie przyznawane w zależności od posiadanych środków. 
2. Wysokość przyznanego świadczenia uzależniona jest od: 
 1) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych, wpływających na sytuację 

 materialną nauczyciela; 
 2) wysokości udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia; 

 3) sytuacji materialnej nauczyciela, tj. wysokości dochodu na jednego członka rodziny; 
 4) długości leczenia specjalistycznego. 
3.  W przypadku braku środków na pełne pokrycie potrzeb, świadczenie będzie przyznawane 

częściowo. 
 

 

§ 7. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

 

 

§ 8. 

 

Traci moc uchwała Nr XVIII/267/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 grudnia 2007 r. 

w sprawie ustalenie Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół 

i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Kalisz. 



§ 9. 

 

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

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

                Przewodniczący 

 Rady Miasta Kalisza 

  /…/ 

     Andrzej Plichta 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały Nr LVIII/769/208 Rady Miasta Kalisza 

z dnia 27 września 2018 r. 

 

 

w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, 

rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich 

przyznawania  

 

 

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organ 

prowadzący szkoły przeznaczą corocznie w budżecie odpowiednie środki finansowe 

z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 

oraz określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób 

ich przyznawania. Funkcjonująca dotychczas w tym zakresie uchwała wymaga dostosowania 

do obowiązujących przepisów prawa. 

W świetle powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

             Prezydent 

         Miasta Kalisza 

       /…/ 

Grzegorz Sapiński 



Załącznik 

do uchwały Nr LVIII/769/2018 

  Rady Miasta Kalisza 

z dnia 27 września 2018 r. 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Wnioskodawca (imię i nazwisko) 

…………………………………………………………………………………………………A

dres zamieszkania i numer telefonu 

…………………………………………………………………………………………………S

zkoła, w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony       

    

Zwracam się z prośbą o przyznanie pomocy zdrowotnej z funduszu zdrowotnego. 

 

Uzasadnienie: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

W załączeniu do wniosku przedkładam: 

1. zaświadczenie lekarskie o chorobie, 

2. dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia, 

3. oświadczenie o przeciętnych dochodach (brutto) na jednego członka rodziny, osiągniętych 

w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających okres ubiegania się o pomoc zdrowotną, 

4. inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej (wymienić jakie) 

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

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

 

       …………..………………………………………… 

               (data i podpis wnioskodawcy) 



Opinia Komisji*: 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

 

………………………………………... 

 

………………………………………… 

 

……………………………………….. 

(podpisy członków Komisji) 

 

 

Decyzja dyrektora szkoły: 

 

Przyznaję świadczenie w ramach pomocy zdrowotnej** w wysokości …………………….. zł 

 

(słownie złotych: ……………………………………………………………………………….. 

 

Nie przyznaję świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej**  

 

(uzasadnienie)…………………………………………………………………………………... 

 

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

 

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

 

 

       …………..………………………………………… 

               (data i podpis dyrektora) 

___________________ 

*wypełnić w przypadku, gdy w szkole została powołana Komisja do rozpatrywania wniosków nauczycieli o pomoc 

zdrowotną. 

** niepotrzebne skreślić 

 

Wniosek powinien zawierać klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych 

osobowych. 



     Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

     Andrzej Plichta 


