
UCHWAŁA NR XXIV/430/16 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 27 czerwca 2016 r. 

 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach 

pomocy zdrowotnej. 
 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 486), art. 72 ust. 1 oraz art. 91d pkt 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191, z późn. 
zm.1), 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 
W uchwale nr XLVIII/908/10 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 31 maja 
2010 r. w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej 
dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz.Urz.Woj.Podka. Nr 
53, poz. 1116) wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Określa się rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej 
dla nauczycieli zatrudnionych w medyczno-społecznych centrach kształcenia 
ustawicznego, zespołach szkół specjalnych, placówce doskonalenia nauczycieli 
oraz bibliotekach pedagogicznych prowadzonych przez Województwo 
Podkarpackie zwanych dalej „szkołą” oraz warunki i sposób ich przyznawania. 
2. Uchwała ma zastosowanie również do nauczycieli, którzy przeszli na emeryturę 
lub rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę 
przejścia na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.”, 
 

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmieniu: 
„2. Świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej mogą być 
przyznawane w formie częściowego pokrycia wydatków: 
1) specjalistycznego leczenia, 
2) opieki nad chorym, w tym zapewnienie dodatkowej opieki bądź korzystanie 
z usług pielęgnacyjno-opiekuńczych, 
3) zakupu usług rehabilitacyjnych, 
4) zakupu leków zleconych przez lekarza i związanych z procesem leczenia, 
5) za leczenie, o którym mowa w § 3 pkt 3 
6) zakupu, o którym mowa w § 3 pkt 4, 
7) dojazdu na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.”, 
 

                                            
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 357, poz. 1418 i poz. 

1268. 



3) w § 5 ust. 3 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu: 
„3) oświadczenie o poniesieniu wydatków związanych z koniecznym dojazdem na 
niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w przypadku, o którym mowa w § 4 
ust. 2 pkt 7, 
4) inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej.”, 
 

4) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej uzależniona jest od: 
1) rodzaju i przebiegu choroby, 
2) sytuacji materialnej nauczyciela, 
3) wysokości udokumentowanych wydatków, o których mowa w § 4 ust. 2, 
4) wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny nauczyciela, 
5) wysokości środków finansowych zaplanowanych na pomoc zdrowotną dla 
nauczycieli, 
6) ilości złożonych wniosków.”. 

 
§ 2 

 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 



 


