UCHWAŁA Nr XLV/1203/10
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób
przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla
nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymującym
nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek oświatowych prowadzonych
przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.1), art. 72 ust. 1 w związku
z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 ze zm.2), uchwala się, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się regulamin określający rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób
przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub otrzymującym nauczycielskie
świadczenie kompensacyjne szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Samorząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1206 i Nr 167 poz. 1759 z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173,
poz. 1218, oraz z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 216 poz. 1370 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241
oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142 i Nr 28, poz.146.
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 170, poz.1218 i Nr 220, poz.
1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,
poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56
poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, organ
prowadzący ma obowiązek zabezpieczyć w budŜecie odpowiednie środki finansowe
z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
oraz określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób
ich przyznania. Art. 72 ust. 4 uprawnia równieŜ do tych świadczeń nauczycieli, po przejściu
na emeryturę, rentę lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne bez względu na datę
przejścia na emeryturę, rentę lub świadczenie kompensacyjne.
Wolą ustawodawcy, określoną w art. 72 ust. 1 ustawy - Karta Nauczyciela, było
powierzenie organowi prowadzącemu szkołę uprawnień dotyczących przeznaczania corocznie
w budŜecie odpowiednich środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną oraz
określenie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu
ich przyznania.
W myśl art. 46 ustawy o samorządzie województwa decyzje w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej wydaje Marszałek Województwa.
Niniejszy projekt regulaminu określa rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej
pomocy oraz warunki i sposób ich przyznania.
W dniu 23 grudnia 2009 roku Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął
Uchwałę Nr XLI/1013/09 w sprawie projektu regulaminu określającego rodzaje świadczeń
oraz warunki i sposób przyznawania środków finansowych przeznaczonych na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę, rentę lub
otrzymującym nauczycielskie świadczenie kompensacyjne szkół i placówek oświatowych
prowadzonych przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zgodnie z zapisem art. 19 ustawy o związkach zawodowych, ww. uchwała została
przekazana do zaopiniowania reprezentatywnym organizacjom związków zawodowych.
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Międzyregionalny Zespół Koordynacyjny NSZZ „Solidarność” Województwa KujawskoPomorskiego zaopiniowały pozytywnie niniejszą uchwałę.
Wolny Związek Zawodowy „Solidarność - Oświata” nie przedłoŜył opinii dot. niniejszej
uchwały w ustawowym terminie 30 dni, który upłynął z dniem 4 lutego br. Zgodnie z zapisem
art.19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych nieprzedstawienie opinii w terminie 30 dni od
otrzymania pisma, uwaŜa się za rezygnację z prawa jej wyraŜenia.

W toku konsultacji, w celu wypracowania wspólnego stanowiska w projekcie regulaminu
wprowadzono następujące zmiany:
1) z regulaminu i wniosku wykreślono zapisy dotyczące sytuacji materialnej
wnioskodawcy;
2) z § 4 wykreślono w całości ust. 2 dotyczący udokumentowania kosztów
jednorazowych powyŜej 20%;
3) w § 6 ust. 1 dopisano „lub osoby upowaŜnionej”;
4) usunięto 2 stronę wniosku dot. prac komisji;
5) w związku z przedłuŜonym okresem konsultacji, w regulaminie dopisano
§ 9 dotyczący terminu składania wniosków w 2010 r.
Ponadto wprowadzono poprawki stylistyczne i ujednolicono nazewnictwo. Pozostałe zapisy
regulaminu nie uległy zmianie.

