
UCHWAŁA NR V/45/2015 
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO  

 
z dnia 26 marca 2015 r. 

 
w sprawie określenia rodzajów, warunków i sposobu przyznawania świadczeń  
w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół  i placówek oświatowych  

prowadzonych przez Powiat Krapkowicki  
 

Na podstawie art.12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                
(Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d ust. 1 ustawy z dnia              
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191) Rada Powiatu Krapkowickiego 
uchwala, co następuje: 
 

§1.1. Pomoc zdrowotna dla nauczycieli udzielana jest w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego. 
2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1 przyznaje Zarząd Powiatu Krapkowickiego. 
 

§2. Z pomocy zdrowotnej mają prawo korzystać nauczyciele, którzy: 
1) leczą się z powodu przewlekłej i ciężkiej choroby, 
2) wymagają rehabilitacji, 
3) korzystają z leczenia szpitalnego, 
4) potrzebują dodatkowej opieki medycznej. 
 

§3.1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez zainteresowanego nauczyciela 
wniosku, według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały. 
2. Do wniosku należy dołączyć: 
1) aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela, 
2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia, 
3) oświadczenie o dochodach netto przypadających na jednego członka rodziny, za okres ostatnich trzech 
miesięcy przed złożeniem wniosku, 
4) kserokopie innych dokumentów poświadczających wskazaną przez wnioskodawcę sytuację. 
3. Wnioski składa się za pośrednictwem dyrektora macierzystej jednostki oświatowej, który dokonuje 
weryfikacji złożonej dokumentacji pod względem formalnym i przekazuje Zarządowi Powiatu 
Krapkowickiego do końca drugiego miesiąca każdego kwartału. 
 

§4. Wysokość przyznawanej pomocy zdrowotnej uzależnia się od: 
1) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych, 
2) wysokości udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia, 
3) wysokości dochodu na członka rodziny. 
 

§5.1. Rozpatrywanie wniosków nauczycieli o przyznanie pomocy zdrowotnej odbywa się raz na 
kwartał. 
2. Pomoc zdrowotną nauczyciel może otrzymać jeden raz w roku kalendarzowym.  
 

§6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 
 

§7. Traci moc uchwała Nr V/34/2007 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 26 kwietnia 2007 r.                       
w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 
 

§8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym    
Województwa Opolskiego. 

 
 

Przewodniczący 
Rady Powiatu Krapkowickiego 

 

Józef Bukowiński 



Załącznik 
do uchwały nr V/45/2015 
Rady Powiatu Krapkowickiego 
z dnia 26 marca 2015 r. 

 
                                                                                                                  Zarząd Powiatu Krapkowickiego 

 

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej 

Wnioskodawca: 

………………………………………………………………………..........................……………………… 
(imię i nazwisko) 

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

(adres zamieszkania i nr tel.) 
 

………………………………………………………………………….......................................................... 
(jednostka, w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony) 

 
Uzasadnienie: 
 

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

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

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

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

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

 
Załączniki: (aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela, dokumenty potwierdzające poniesione 
koszty leczenia, oświadczenie o dochodach netto przypadających na jednego członka rodziny, inne dokumenty 
poświadczające wskazaną sytuację) 
 
1. ……………………………………………………………………….......................................................... 

2. ……………………………………………………………………….......................................................... 

3. ……………………………………………………………………….......................................................... 

4. ……………………………………………………………………….......................................................... 

5. ……………………………………………………………………….......................................................... 

 

                                                                                                   …..........…………………………………….                                                                                        
                                                                                                                            (data i podpis wnioskodawcy) 

 
Weryfikacja: 
 
………………………………………………………………………….......................................................... 

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

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

 
…..........……………………………………. 

                                                                                                                 (data i podpis dyrektora jednostki oświatowej) 


