
 
 

UchwaŁa Nr XVIII/101/2007 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 28 Grudnia 2007r. 

 

w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w 
ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach 
oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Maków Mazowiecki. 
 
Na podstawie art.18 ust. 2 ,pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
/Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm./ oraz art. 72 w zw. z art. 91b ust.1.ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela /Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. 
zm./ uchwala się , co następuje: 

 
Postanowienia ogólne 

 
§  1 

1. Wysokość środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w 
szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
Maków Mazowiecki, określana jest kaŜdego roku w budŜecie miasta.  

2. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pienięŜnego. 
 

Osoby uprawnione do korzystania z pomocy zdrowotnej 
 

§  2 
Osobami uprawnionymi do korzystania z pomocy zdrowotnej są: 

1) nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych co najmniej w 
połowie obowiązującego     
          wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych,  
2) byli nauczyciele – emeryci i renciści szkół i placówek oświatowych. 

 
Organizacja i tryb przyznawania pomocy 

 
§  3 

1. Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki powoła Komisję do spraw przyznawania pomocy 
zdrowotnej dla nauczycieli w składzie 3 osobowym. 

2. Do zadań Komisji ds. przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli naleŜy : 
1) rozpatrywanie wniosków nauczycieli o udzielenie pomocy zdrowotnej z   
          uwzględnieniem :   

a) długotrwałego leczenia, w tym szpitalnego, przewlekłej choroby,    
choroby zawodowej, 

b) wysokości poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia,  
2) przyznawanie pomocy zdrowotnej nauczycielom.    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
§  4 

1. Ubiegający się o pomoc zdrowotną nauczyciel niezadowolony z rozpatrzenia jego 
wniosku  moŜe zwrócić się do Burmistrza Miasta o ponowne jego rozpatrzenie. 

2. Rozstrzygnięcie Burmistrza Miasta jest ostateczne. 
 

§  5 
1. Obsługę Komisji, o której mowa w § 3 ust. 1. prowadzi pracownik Miejskiego Zespołu    
     Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych. 
2. Rozpatrywanie wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej odbywa się w pierwszym   
     miesiącu po upływie kaŜdego kwartału.  
 

Zasady i tryb ubiegania się o pomoc zdrowotną 
 

§  6 
1.  Pomoc zdrowotna dla nauczyciela moŜe być przyznana raz w roku budŜetowym i nie            
     moŜe być wyŜsza niŜ 700 zł. z zastrzeŜeniem ust.2. 
2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, pomoc moŜe być udzielona  dwa razy w   

          roku. 
 

§  7 
1. Pomoc zdrowotna moŜe być przyznawana w szczególności w związku z : 

1) przewlekłą chorobą nauczyciela, 
2) długotrwałym leczeniem szpitalnym połączonym z koniecznością dalszego 

leczenia w domu, 
3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym. 

2. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzaleŜniona jest od :  
1) rodzaju i przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych wpływających   
     na sytuację materialną nauczyciela, 
2) wysokości udokumentowanych kosztów leczenia nauczyciela, 
3) sytuacji materialnej rodziny nauczyciela z uwzględnieniem poniesionych przez 

nauczyciela wydatków, 
3. Nauczyciele mogą ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów świadczeń : 

1) zakup leków lub sprzętu medycznego, 
2) zabiegu medycznego, 
3) specjalistycznego leczenia, 
4) usług rehabilitacyjnych. 

 
§  8 

1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie  pomocy zdrowotnej jest złoŜenie przez 
nauczyciela wniosku  na druku, stanowiącym załącznik do uchwały. 

2. Do wniosku naleŜy dołączyć : 
1) aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia nauczyciela, 
2) dokumenty potwierdzające koszty leczenia, 
3) oświadczenie o dochodach brutto przypadających na jednego członka rodziny 

z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających ubieganie się o pomoc 
zdrowotną. 

 
 

  
 
 



 
 
3. Wniosek o przyznanie nauczycielowi pomocy zdrowotnej moŜe złoŜyć równieŜ 

przełoŜony nauczyciela, zakładowa organizacja związkowa lub opiekun, jeśli 
nauczyciel nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności w tym zakresie. 

4. Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej składa się za pośrednictwem dyrektora 
szkoły lub placówki oświatowej do Komisji do spraw przyznawania pomocy 
zdrowotnej dla nauczycieli. 

5. Wypłaty środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dokonywane 
będą w Miejskim Zespole Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych. 

 
§  9 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 
 

§ 10 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Ireneusz Pepłowski 

 
 



                              Załącznik 
                                                        do Uchwały Nr XVIII/101/2007 

Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
                                           z dnia 28 grudnia 2007r. 

 
 
 
 

WNIOSEK O  PRZYZNANIE  POMOCY  ZDROWOTNEJ 
 
 
 

……………………………………………………………….. 
wnioskodawca (imię i nazwisko) 
 
 
…………………………………………………………………………….. 
adres zamieszkania i nr  telefonu 
 
 
……………………………………………………………………………. 
szkoła, w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony 
 
 
 

Zwracam się z prośbą o przyznanie pomocy zdrowotnej. 
 
UZASADNIENIE: 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
W załączeniu do wniosku przedkładam : 
1) 
2) 
3) 
 
 
 
 
…………………………………                                           ……………………………... 
         miejscowość i data                                                                        podpis wnioskodawcy 


