
Uchwała Nr ……………. 

Rady Powiatu w Staszowie 

z dnia ……………………. 

 

w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania 

środków w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom szkół i placówek, dla których 

organem prowadzącym jest powiat staszowski 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 

2017 r. poz. 1868) oraz art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1189 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii związków zawodowych zrzeszających nauczycieli, Rada 

Powiatu w Staszowie uchwala, co następuje: 

 

§  1 

Uchwała określa rodzaje świadczeń na pomoc zdrowotną, zwanych dalej "świadczeniami pomocy 

zdrowotnej" oraz warunki i sposoby ich przyznawania dla nauczycieli szkół dla których organem 

prowadzącym jest powiat staszowski, korzystających z opieki zdrowotnej. 

 

§  2 

 

1. Ze środków przeznaczonych na świadczenia pomocy zdrowotnej mogą korzystać nauczyciele 

zatrudnieni co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć. 

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, zachowują nauczyciele po przejściu na emeryturę, rentę 

lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę przejścia na emeryturę, rentę 

lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. 

 

§  3 

1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego. 

2. Świadczenia pieniężne udzielane ze środków na pomoc zdrowotną nie mają charakteru 

roszczeniowego. 

 

§  4 

1. Wysokość przyznanego świadczenia pieniężnego uzależniona jest od: 

1) przebiegu choroby, przewlekłej choroby, długotrwałego leczenia szpitalnego, leczenia 

specjalistycznego oraz od okoliczności z tym związanych, w tym mających wpływ na 

sytuację materialną nauczyciela,  

2) wysokości kosztów leczenia (koszty lekarstw, pobytu w szpitalu, sanatorium, ośrodku 

rehabilitacyjnym, koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, protez, środków 

opatrunkowych, itp.), 

3) wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną. 

2. Świadczenie pieniężne przyznawane jest na pisemny wniosek nauczyciela.  

3. Wniosek wraz z uzasadnieniem faktycznym oraz ewentualnymi załącznikami (np. zaświadczenie 

lekarskie, dokumenty potwierdzające koszty leczenia, itp.) powinien zostać złożony do dnia 31 

października danego roku w Starostwie Powiatowym w Staszowie.  

4. Zarząd Powiatu w Staszowie przyznaje świadczenie pomocy zdrowotnej w terminie do 30 

listopada danego roku.  

5. Świadczenie pomocy zdrowotnej wypłacane jest z budżetu powiatu staszowskiego. 



 

§  5 

 Do wniosków złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, a jeszcze nie 

rozpoznanych, mają zastosowanie zasady określone w przepisach dotychczasowych.  

 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie. 

 

§ 7 

 Traci moc Uchwała Nr Uchwała NR LII/97/13 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2013 r. 

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z 

opieki zdrowotnej, określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz 

warunków i sposobu ich przyznawania. 

 

§ 8 

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

Województwa Świętokrzyskiego. 

 


