Szanowni Państwo,
informujemy, że traci moc uchwała Nr XXVIII/399/2008 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 23 stycznia
2008 r. w sprawie określenia środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
gorzowskich samorządowych placówek oświatowych oraz warunki i sposób ich przyznawania zmieniona
uchwałą Nr LXIV/722/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie
określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków
i sposobu ich przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto
Gorzów Wlkp.
Z ustaleń uchwały wynika, że:
 świadczenia pomocy zdrowotnej przyznaje się nauczycielom w związku z:
 leczeniem przewlekłej lub ciężkiej choroby i ponoszeniem kosztów związanych z tą chorobą,
 długotrwałym korzystaniem z pomocy lekarza specjalisty,
 ponoszeniem kosztów zakupu protez, szkieł leczniczych, sprzętu leczniczego, sprzętu
rehabilitacyjnego, niezbędnej aparatury medycznej, środków higieny osobistej, zapewnienia
opieki zdrowotnej.
 świadczenie pomocy zdrowotnej przyznaje się w formie częściowego zwrotu kosztów:
 leczenia związanego z ciężką lub przewlekłą chorobą bądź długotrwałego korzystania z pomocy
lekarza specjalisty, z tym że zwrot kosztów nie może przekroczyć 70 % kwoty minimalnego
wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku kalendarzowym,
 zakupu protez, szkieł leczniczych, sprzętu leczniczego, sprzętu rehabilitacyjnego, niezbędnej
aparatury medycznej, środków higieny osobistej, zapewnienia opieki zdrowotnej, z tym że zwrot
kosztów nie może przekroczyć 70 % kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
obowiązującego w danym roku kalendarzowym,
 świadczenia pomocy zdrowotnej przyznaje się na pisemny wniosek nauczyciela lub innej
upoważnionej przez nauczyciela osoby, jeżeli stan zdrowia nie pozwala na złożenie winsoku
osobiście – wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej informacji ,
 do wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej należy dołączyć:
 zaświadczenie lekarskie potwierdzające leczenie, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
datą złożenia wniosku,
 oryginalne imienne rachunki lub faktury potwierdzające wydatek związany z leczeniem lub
zakupem, z okresu od 1 listopada roku poprzedniego do 31 października roku bieżącego.
 wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej składa się za pośrednictwem dyrektora szkoły,
 pisemny wniosek wraz z kompletem załączników należy złożyć dyrektorowi szkoły celem
sprawdzenia w terminach do:
 10 lutego
 10 maja
 10 sierpnia
 29 października danego roku
 Kwota przyznanego świadczenia pomocy zdrowotnej uzależniona będzie od sytuacji wnioskodawcy,
w szczególności od wysokości poniesionych wydatków, sytuacji materialnej, stanu zdrowia
i przebiegu choroby oraz zakresu otrzymanej dotychczas pomocy zdrowotnej.
 Świadczenie pomocy zdrowotnej przyznaje Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

