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Uchwała Nr IV/13/2/2011 

Sejmiku Województwa Śląskiego 

z dnia 12 września 2011 r. 

w sprawie:  

przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną  

dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej  

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (tekst 

jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1590 z późn. zm.), art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 z 2006 roku, poz. 674 z późn. zm.)  

Sejmik Województwa Śląskiego  

uchwala:  

§ 1.  

Przyjmuje się Zasady dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną 

dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej, stanowiące załącznik do niniejszej 

uchwały.  

§ 2.  

Traci moc uchwała Nr III/5/4/2007 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 marca 2007 roku 

w sprawie przyjęcia Zasad dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc 

zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 

Województwo Śląskie, korzystających z opieki zdrowotnej, wraz z późniejszymi zmianami.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku, lecz nie przed upływem 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

  

 
Przewodniczący Sejmiku 

Województwa Śląskiego  

 

 

Bogusław Śmigielski 
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załącznik do uchwały 


Nr IV/13/2/2011 


Sejmiku Województwa Śląskiego 


z dnia 12 września 2011 roku 


 
Zasady dysponowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc 


zdrowotną dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, 


dla których organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, 


korzystających z opieki zdrowotnej 


 
ROZDZIAŁ I 


Postanowienia wstępne 


 
§ 1 


 


Ilekroć w niniejszych Zasadach jest mowa o: 


1) placówce oświatowej – rozumie się przez to placówkę, o której mowa w ustawie z 


dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 


256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz zakład kształcenia nauczycieli, placówkę 


doskonalenia nauczycieli i kolegium pracowników służb społecznych, dla których 


organem prowadzącym jest Województwo Śląskie, 


2) nauczycielu – rozumie się przez to pracownika szkoły lub placówki oświatowej, o 


której mowa w pkt 1, podlegającego ustawie z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta 


Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – 


zwanej dalej Kartą Nauczyciela, a także nauczyciela emeryta lub rencistę tej szkoły 


lub placówki oświatowej. 


 
§ 2 


 


Zasady dotyczą nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem 


prowadzącym jest Województwo Śląskie, z uwzględnienie zapisów art. 91 b ust. 1 oraz 


art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela. 


 
ROZDZIAŁ II 


Zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej 


 
§ 3 


 


1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego, zwanego dalej 


„zasiłkiem”, nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej. 


2. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od: 
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1) przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych wpływających na 


sytuację materialną nauczyciela (konieczność stosowania specjalnej diety, koszty 


poniesione na dojazdy w związku z leczeniem, zapewnienie opieki choremu itp.); 


2) wysokości udokumentowanych, poniesionych przez nauczyciela kosztów 


leczenia; 


3) sytuacji materialnej rodziny nauczyciela. 


3. Zasiłek przyznawany jest raz w roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 4. 


4. W uzasadnionych szczególnie ciężkich przypadkach zasiłek może być przyznany 


dwa razy w roku. 


 
§ 4 


 


1. Warunkiem przyznania zasiłku jest złożenie przez nauczyciela wniosku na druku 


stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych Zasad. 


2. Do wniosku należy dołączyć: 


1) dokumenty potwierdzające poniesienie przez nauczyciela kosztów leczenia 


(każdy dokument winien być opisany imieniem i nazwiskiem nauczyciela 


składającego wniosek oraz opieczętowany pieczęcią nagłówkową podmiotu, 


który wystawił dokument); 


2) oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny 


stanowiące załącznik nr 2 do niniejszych zasad. Nauczyciel emeryt lub 


nauczyciel rencista obowiązany jest dołączyć do wniosku roczne obliczenie 


podatku przez organ rentowy za rok poprzedzający złożenie wniosku (PIT - 


40A). 


3. Wnioski o przyznanie zasiłku składa się do Wydziału Edukacji i Nauki za 


pośrednictwem dyrektora szkoły lub placówki oświatowej. Nauczyciel pełniący 


funkcję dyrektora szkoły lub placówki oświatowej składa wniosek bezpośrednio do 


Wydziału Edukacji i Nauki. 


4. Do składania wniosku o przyznanie zasiłku uprawniony jest zainteresowany 


nauczyciel, z zastrzeżeniem ust. 5. 


5. Wniosek w imieniu nauczyciela może być złożony przez małżonka, krewnych w 


linii prostej i rodzeństwo, a także inne osoby, na podstawie stosownego 


upoważnienia tego nauczyciela. 


 
ROZDZIAŁ III  


Tryb przyznawania pomocy zdrowotnej 


 
§ 5 


 


1. Wnioski podlegają analizie formalnej w Wydziale Edukacji i Nauki Urzędu 


Marszałkowskiego. 
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2. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają rozpatrzeniu. 


 
§ 6 


 


1. Wnioski o przyznanie zasiłku należy składać do 15 dnia ostatniego miesiąca 


kwartału I, II i III oraz do ostatniego dnia pierwszego miesiąca IV kwartału. 


2. Wnioski złożone po terminie określonym w ust. 1 będą podlegały rozpatrzeniu w 


najbliższym kolejnym terminie. 


3. O przyjęciu wniosku do rozpatrzenia decyduje data wpływu wniosku do Urzędu 


Marszałkowskiego potwierdzana właściwą pieczątką. 


 
§ 7 


 


O przyznaniu zasiłku rozstrzyga Zarząd Województwa Śląskiego, na podstawie 


opracowanej w Wydziale Edukacji i Nauki listy osób typowanych do otrzymania 


zasiłku. 


 
Przepisy przejściowe i końcowe 


 
§ 8 


 


Wnioski o przyznanie zasiłku pieniężnego w ramach pomocy zdrowotnej złożone do 


dnia wejścia w życie niniejszych Zasad będą rozpatrywane według Zasad 


stanowiących załącznik do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego Nr III/5/4/2007 


z dnia 14 marca 2007 roku, wraz z późniejszymi zmianami. 


 
§ 9 


 


Zmiany Zasad następują w trybie przewidzianym dla ich uchwalania. 


 
§ 10 


 


Środki funduszu nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym nie przechodzą na 


następny rok kalendarzowy. 


 


 







Załącznik nr 1 
         do Zasad dysponowania środkami  
         finansowymi przeznaczonymi na  
         pomoc zdrowotną dla nauczycieli (...) 


 


 
WNIOSEK 


O PRZYZNANIE ZASIŁKU PIENIĘŻNEGO W RAMACH  
POMOCY ZDROWOTNEJ 


 
 
I DANE OSOBOWE NAUCZYCIELA/ NAUCZYCIELA EMERYTA/ NAUCZYCIELA  
RENCISTY * 


 
Nazwisko i imię ............................................................................................ 
 
Adres zamieszkania ....................................................................................... 
 
Miejsce pracy **……........................................................................................ 
 
............................................................................................................... 


 
Stanowisko wraz z określeniem wymiaru godzin ………………………………………………………..………… 
        /godziny ponadwymiarowe/ 


 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
  świadczenia emerytalne i rentowe, zatrudnienie w innych miejscach pracy poza placówką itp./ 
 
 


Ilość członków rodziny na utrzymaniu ……………………………………………………………………………….…… 
 
Łączna wysokość wynagrodzenia /dochodów/ wynikająca ze wszystkich źródeł …………………. 
 


.................................................................................../miesięcznie, brutto/ 
 
 
II PODMIOT WNOSZĄCY WNIOSEK, O KTÓRYM MOWA W § 4 ust.4 ZASAD 


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


 
 
III UZASADNIENIE WNIOSKU 


 
................................................................................................................ 
 
................................................................................................................ 
 
................................................................................................................ 
 
................................................................................................................ 
 
............................................................................................................... 
 
................................................................................................................ 
 
............................................................................................................... 







 
................................................................................................................ 
 
................................................................................................................ 
 
............................................................................................................... 
 
............................................................................................................... 
 
................................................................................................................ 
 


 
data i podpis  


 
 
……………………………………… 


 
 
IV POŚWIADCZENIE LEKARZA 


 
................................................................................................................ 
 
............................................................................................................... 
 
............................................................................................................... 
 
................................................................................................................ 
 
................................................................................................................ 
  
............................................................................................................... 


 
data i podpis 


 
 
……………………………………… 
 
 
V OPINIA DYREKTORA SZKOŁY/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ 


 
............................................................................................................... 
 
............................................................................................................... 
 
................................................................................................................ 
 
................................................................................................................ 


 
data i podpis 


 
 
……………………………………… 
 
*    właściwe podkreślić 
** w przypadku emeryta, rencisty wnioskodawca podaje szkołę lub placówkę oświatową z której 
odszedł na emeryturę lub rentę  
 







Załącznik nr 2   


do Zasad dysponowania środkami  


         finansowymi przeznaczonymi na  
         pomoc zdrowotną dla nauczycieli (...) 


 


 
 


 


 
 


 


 
 


OŚWIADCZENIE  


 


 


 


Średni dochód* za ostatnie 3 miesiące (wspólny dochód wszystkich członków rodziny  


za trzy miesiące podzielony przez trzy) na 1-go członka rodziny wynosi: ……………………. 


słownie: ................................................................................................................................... zł. 


 


 
 


 


       ……………………………………………………….. 
         /data i podpis/ 


 


 
 


 
 


 


 
 


 
 


 


 
 


 


 
 


 
 


*    przez dochód należy rozumieć: 


1. w przypadku stosunku pracy – dochód brutto  
2. w przypadku działalności gospodarczej – dochód przed opodatkowaniem   


3. w przypadku emerytury, renty – dochód z odcinka emerytury, renety. Nauczyciela emeryt, rencista 
jest zobowiązany dołączyć roczne obliczenie podatku przez organ rentowy (PIT-40A) 


 


 


 









