
 
UCHWAŁA NR XXIII/389/20 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 
 

z dnia 25 maja 2020 r.  
 

zmieniająca uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń przyznanych w ramach 
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania  
 
Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), art. 72 ust. 1 oraz art. 91d pkt 1 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2019 r. poz. 2215)  
 
 

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 
z 2010  r. Nr 53, poz. 1116; zm.: Dz.Urz.Woj.Podka. z 2016 r. poz. 2156 oraz z 2019 r. 
poz. 3592) wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Określa się rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej 
dla nauczycieli zatrudnionych w wojewódzkich jednostkach oświatowych 
prowadzonych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego zwanych dalej 
„szkołą” oraz warunki i sposób ich przyznawania.”, 
 

2) w § 4: 
a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Nauczyciel może otrzymać świadczenie pomocy zdrowotnej raz w danym 
roku kalendarzowym.”, 

b) w ust. 2 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 
„8) diagnostycznych badań specjalistycznych.”, 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:  

„2a. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują okres 12 miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wniosku.”, 
 

3) w § 5: 
a) ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) oświadczenie o wysokości średnich miesięcznych dochodów 
przypadających na jednego członka rodziny za okres trzech miesięcy, 
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,”, 

b) po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu”: 
„6. Wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy zdrowotnej stanowi 
załącznik do uchwały.”. 

 



§ 2. 
 

Do rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pomocy zdrowotnej złożonych 
i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie uchwały, stosuje się postanowienia 
dotychczasowe. 

 
§ 3. 

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



Załącznik do uchwały XXIII/389/20 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
z dnia 25 maja 2020 r.  
 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY ZDROWOTNEJ DLA 

NAUCZYCIELI 
 

 Dane osobowe  
 

1. Imię nazwisko wnioskodawcy   

2. Nazwa szkoły zatrudniającej  
 

 

3. Adres 
zamieszkania 
wnioskodawcy 

Ulica  

Nr domu  

Nr mieszkania  

Miejscowość  

Kod pocztowy, 
poczta 

 
……………………………… 

  -    

4. Numer 
telefonu 
kontaktowego 
wnioskodawcy 

  

 
5. Oświadczam, że wysokość średniego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego 

członka rodziny za okres trzech miesięcy, poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wynosi:  

…………………………….. 

 

 
……………………………………………. 
                         (data) 

 
             …………………………………………….. 

czytelny podpis wnioskodawcy 
 

Uzasadnienie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załączniki do wniosku: 
Do wniosku należy dołączyć: 

1) zaświadczenie lekarskie potwierdzające: 

a) leczenie związane z przewlekłą lub ciężką chorobą, 

b) leczenie specjalistyczne, 

c) stosowanie protezy, sprzętu rehabilitacyjnego lub aparatury medycznej, 

2) dokumenty potwierdzające poniesione wydatki takie jak: 

a) faktury lub rachunki potwierdzające wydatki, o których mowa w § 4 ust. 2 Uchwały 

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,   

b) oświadczenie o poniesieniu wydatków związanych z koniecznym dojazdem na 

niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne – w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2 

pkt 7 Uchwały 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,   

c) inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej.  

 
 
Zapoznałem/zapoznałam się z postanowieniami uchwały 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 z 2010 r. Nr 53, poz. 1116 z późn. zm.) 
 
 
Niniejszym oświadczam, iż podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 
 
 

 
……………………………………………. 
(data) 

 
…………………………………………….. 

czytelny podpis wnioskodawcy  
 

 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA 

POMOCY ZDROWOTNEJ DLA NAUCZYCIELI 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 4.05.2016), zwanego dalej RODO informujemy, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w niniejszym wniosku jest Zarząd 
Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 
Rzeszów. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@podkarpackie.pl, telefonicznie  
17 747 67 09, listownie na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, kontakt osobisty w siedzibie 
Urzędu przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie,  



3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania świadczenia pomocy 
zdrowotnej dla nauczycieli przez Samorząd Województwa Podkarpackiego.  
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 
2 lit. g RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na administratorze), art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 2215) oraz uchwały nr XLVIII/908/10 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 z 2010 r. Nr 53, poz. 1116 z późn. zm.) 
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 
odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione do odbioru 
Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.  
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych. 
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje 
Pani/Panu prawo:  
1) żądać od administratora:  
a) dostępu do swoich danych osobowych,  
b) ich sprostowania,  
c) ograniczenia przetwarzania;  
2) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.  
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z odpowiedniej uchwały Sejmiku 
Województwa. Podkarpackiego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości przyznania Pani/Panu świadczenia pomocy zdrowotnej dla nauczycieli. 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym również profilowaniu. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


