
Zarządzenie nr 59/2020
Wójta Gminy Przystajń
z dnia 17 czerwca 2020 r.

w sprawie: określenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 
szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Przystajń

Na podstawie 30 ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2020 poz. 713) oraz art. 72 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela  (t.j.  Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  2215)  i  w  związku  z  §  6  ust.  1  Uchwały  Nr
XVIII.131.2020 Rady Gminy Przystajń z dnia 11 maja 2020 r. (Dz.U. Woj. Śl. z 2020 r., poz.
4039)  w  sprawie  określenia  rodzajów  świadczeń  przyznawanych  w  ramach  pomocy
zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez
Gminę Przystajń oraz warunków i sposobu ich przyznawania zarządza się co następuje:

§ 1.

Ustala się wzór wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej  dla nauczycieli szkół i przedszkoli
prowadzonych przez Gminę Przystajń w brzmieniu załącznika do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Przystajń

       Henryk Mach



Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2020
Wójta Gminy Przystajń
z dnia 17 czerwca 2020 r.

WNIOSEK
o przyznanie pomocy zdrowotnej

…………………………………………………………………………………………….……..
Nazwisko i imię nauczyciela

…………………………………………………………………………………………….……..
Adres i nr telefonu

…………………………………………………………………………………………….……..
Przedszkole/szkoła, w której wnioskodawca jest zatrudniony lub, w przypadku nauczyciela emeryta, rencisty, pobierającego nauczycielskie 
świadczenie kompensacyjne przedszkole/szkoła, w której wnioskodawca jest objęty opieką socjalną

………………………………………………………………………………………………………………………..
Numer rachunku bankowego na który ma być przelana przyznana pomoc zdrowotna

Zwracam się z prośbą o przyznanie świadczenia pieniężnego ze środków finansowych 
przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Uzasadnienie:
…………………………………………………………………………………………….……..

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

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

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

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

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

Załączniki do wniosku:
1) aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie,

2) oryginalne dokumenty (rachunki, faktury) potwierdzające poniesione koszty leczenia (za 
okres 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku),

3) ……………………………………………………………..........…………………………..,

4) ……………………………………………………………..........…………………………..

…………………………………….                                ………………………………………
         (miejscowość, data)                                                      (czytelny podpis nauczyciela)

Oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie moich danych
osobowych zawartych we wniosku oraz załączonych do niego dokumentach, na zasadach określonych
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn.
zm.), dla celów związanych z przyznaniem pomocy zdrowotnej.

………………………………………………..
(data i czytelny podpis nauczyciela)


