UCHWAŁA NR XXV/159/20
RADY POWIATU W BRZOZOWIE
z dnia 2 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli szkół i placówek, dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r.
poz. 920) oraz art. 72 ust. 1 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwała określa warunki i sposób udzielania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Brzozowski.
2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1) szkole – należy przez to rozumieć placówkę lub zespół szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat
Brzozowski;
2) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1;
3) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę, nauczyciela emeryta i rencistę lub pobierającego
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
§ 2. Uprawnionymi do korzystania z pomocy zdrowotnej są nauczyciele zatrudnieni oraz objęci opieką socjalną
przez szkoły.
§ 3. 1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.
2. Świadczeniami w zakresie pomocy zdrowotnej są:
1) refundacja kosztów zakupu leków;
2) refundacja kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
3) refundacja kosztów opieki nad chorym w domu;
4) refundacja kosztów specjalistycznych badań;
5) refundacja kosztów leczenia rehabilitacyjnego i sanatoryjnego.
3. Świadczenia w ramach pomocy zdrowotnej przyznawane są w związku z :
1) przewlekłą chorobą nauczyciela;
2) długotrwałym leczeniem szpitalnym, z koniecznością dalszego przebywania w domu;
3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym;
4) leczeniem rehabilitacyjnym i sanatoryjnym spowodowanym chorobą zawodową lub stanem powypadkowym.
4. Pomoc zdrowotna nie obejmuje świadczeń dofinansowanych z innych źródeł.
5. Wysokość przyznanego świadczenia zdrowotnego uzależnia się od:
1) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych, biorąc pod uwagę sytuację materialną nauczyciela,
w szczególności: konieczność stosowania specjalistycznych leków, zapewnienie dodatkowej opieki nad
chorym;
2) wysokość poniesionych przez nauczyciela, udokumentowanych kosztów leczenia i rehabilitacji;.
§ 4. 1. Warunkiem przyznania świadczenia zdrowotnego jest złożenie przez nauczyciela kompletnego
wniosku, którego wzór stanowi załącznik do uchwały.
2. Wniosek o przyznanie świadczenia zdrowotnego wraz z wymaganymi załącznikami nauczyciele składają do
dyrektora szkoły.
3. Wniosek o przyznanie świadczenia zdrowotnego może złożyć również:
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1) dyrektor szkoły;
2) rada pedagogiczna szkoły;
3) członek rodziny lub opiekun, jeżeli nauczyciel nie jest zdolny osobiście do podejmowania czynności w tym
zakresie.
§ 5. 1. Wnioski o przyznanie świadczenia zdrowotnego rozpatrywane są dwa razy w roku budżetowym,
w następujących terminach:
1) do 30 czerwca – wnioski złożone do dyrektorów szkół do 31 maja;
2) do 31 grudnia – wnioski złożone do dyrektorów szkół do 30 listopada.
2. Dyrektorzy szkół przekazują wnioski o przyznanie świadczenia zdrowotnego do Wydziału Oświaty, Kultury,
Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Brzozowie, niezwłocznie po upływie terminów wyznaczonych do ich
złożenia.
§ 6. 1. Ostateczną decyzję o przyznaniu świadczenia zdrowotnego podejmuje Starosta Brzozowski.
2. Świadczenia zdrowotne przyznawane będą w zależności od posiadanych środków.
3. W przypadku braku środków na pełne pokrycie potrzeb, świadczenia zdrowotne przyznawane będą w części.
4. Starosta Brzozowski niezwłocznie informuje dyrektorów szkół o przyznaniu świadczeń zdrowotnych dla
nauczycieli tych szkół.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzozowie.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr XL/199/10 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie
określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół
i placówek, dla których Powiat Brzozowski jest organem prowadzącym.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady
Henryk Kozik
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Załącznik do uchwały Nr XXV/159/20
Rady Powiatu w Brzozowie
z dnia 2 grudnia 2020 r.

Imię i nazwisko Wnioskodawcy………………………………………………...……………….
Miejsce zamieszkania…………………………………………………………………..………..
Szkoła, w której Wnioskodawca jest lub był zatrudniony………………......................................
WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO
Zwracam się z prośbą o przyznanie świadczenia zdrowotnego w ramach pomocy zdrowotnej
dla nauczycieli.
Uzasadnienie:
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Oświadczam, że wymienione we wniosku świadczenia w zakresie pomocy zdrowotnej nie
zostały dofinansowane z innych źródeł.
……………………………………..
data i podpis

Potwierdzam zaznajomienie się z treścią ogólnej klauzuli informacyjnej RODO Starostwa
Powiatowego w Brzozowie dostępnej na stronie internetowej powiatu www.powiatbrzozow.pl

……………………………………..
data i podpis

załączniki:
1. Aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie,
2. Dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia,
3. Oświadczenie o dochodzie przypadającym na jedną osobę w rodzinie w ciągu ostatnich
trzech miesięcy przed złożeniem wniosku,
4. Inne dokumenty (podać jakie).
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