
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. 
 

Na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia  
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.) i art. 12 pkt 11 ustawy  
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze 
zm.) Rada Powiatu Krapkowickiego uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Nauczycielowi korzystającemu z opieki zdrowotnej, zatrudnionemu w szkole lub 
placówce, prowadzonej przez Powiat Krapkowicki, w wymiarze co najmniej połowy 
obowiązującego wymiaru zajęć oraz nauczycielowi, który był zatrudniony w takiej szkole lub 
placówce, lecz przeszedł na emeryturę lub rentę, może być przyznane świadczenie pieniężne 
pomocy zdrowotnej. 
 

§ 2 
 
Świadczeniami pieniężnymi pomocy zdrowotnej są: 

1) jednorazowa zapomoga – w wysokości do 200 zł, 
2) zasiłek pieniężny za każdy nieprzerwany miesiąc leczenia szpitalnego – w wysokości  

0,5 % minimalnego wynagrodzenia za pracę pracownika zatrudnionego w pełnym 
wymiarze czasu pracy, obowiązującego w dniu 1 stycznia roku, w którym zasiłek jest 
przyznawany, 

3) zwrot kosztów zakupu lekarstw pełnopłatnych – do kwoty 200 zł, 
4) dofinansowanie kosztu dojazdu do sanatorium lub szpitala uzdrowiskowego, 
5) dofinansowanie kosztów dodatkowych pełnopłatnych zabiegów, z jakich nauczyciel 

korzystał w czasie pobytu w sanatorium lub szpitalu uzdrowiskowym do kwoty 100 zł, 
6) dofinansowanie kosztów przejazdu na zabiegi medyczne lub rehabilitacyjne, jakie 

nauczyciel pobiera w związku ze stwierdzoną u niego chorobą zawodową do kwoty 80 zł. 
 

§ 3 
 
Świadczenie pieniężne pomocy zdrowotnej przyznawane jest: 

1) na pisemny wniosek nauczyciela, określający o jaki rodzaj świadczenia ubiega się 
nauczyciel, 

2) bez wniosku nauczyciela – po powzięciu przez pracodawcę wiadomości o potrzebie 
udzielenia nauczycielowi takiego świadczenia.  

 
§ 4 

 
1. Do wniosku o przyznanie świadczenia pomocy zdrowotnej nauczyciel dołącza odpisy lub 

potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów, potwierdzających 
okoliczności wskazane we wniosku, a w szczególności rodzaj i wysokość świadczenia. 

2. Świadczenie przyznaje pracodawca w ciągu miesiąca od dnia założenia przez nauczyciela 
wniosku lub od powzięcia wiadomości o potrzebie przyznania nauczycielowi świadczenia 



pomocy zdrowotnej, nie wcześniej jednak niż przed upływem dwóch miesięcy od 
uchwalenia budżetu powiatu na rok, w którym wniosek złożono. 
 

§ 5 
 

Świadczenie pieniężne pomocy zdrowotnej może być przyznane nauczycielowi nie 
częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. 
 

§ 6 
 

1. O przyznaniu lub odmowie przyznania nauczycielowi świadczenia pieniężnego pomocy 
zdrowotnej pracodawca powiadamia go na piśmie. 

2. Kwota przyznanego nauczycielowi świadczenia pieniężnego pomocy zdrowotnej 
wypłacana jest w terminie wskazanym w powiadomieniu. 

 
§ 7 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krapkowickiego. 
 

§ 8 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego  

i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Powiatu Krapkowickiego 

 
Krystian Komander 


