
 
 

 

KARTA  USŁUG  

 

STAROSTWO  POWIATOWE  

W RACIBORZU 

47-400 RACIBÓRZ 

Pl. OKRZEI 4 
tel. (32) 45 97 300, (32) 415 44 08 (centrala)  

fax. (32) 415 87 36 
 

 

 

 

REFERAT  

EDUKACJI  

 

I. TYTUŁ SPRAWY 

 

POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI CZYNNYCH       

ORAZ NAUCZYCIELI EMERYTÓW I RENCISTÓW 
 

II. PODSTAWA  PRAWNA 

 

 art. 72 ust. 1, art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela  

(t. j. Dz. U z 2018r. poz. 967); 

 Uchwała Nr XLII/409/2010 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 30 marca 2010r.   

w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń  

w ramach pomocy zdrowotnej, będących pracownikami, emerytami i rencistami 

szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski; 

 Uchwała Nr XIV/159/2011 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 20 grudnia 2011r. 

w sprawie zmiany Uchwały dot. określenia rodzaju, warunków i sposobu 

przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

korzystających z opieki zdrowotnej, będących pracownikami, emerytami, rencistami 

szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Raciborski 

 Uchwała Nr 179/851/2018 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 5 czerwca 2018r.       

w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie pomocy zdrowotnej dla 

nauczycieli czynnych oraz nauczycieli emerytów i rencistów. 
 

III. GDZIE ZAŁATWIĆ SPRAWĘ 

 

Wniosek należy złożyć: 

 w Biurze Obsługi Klienta w zaklejonej kopercie; 

 w szkołach/placówkach oświatowych podległych Powiatowi Raciborskiemu. 

W przypadku złożenia wniosku w szkole/placówce oświatowej przez nauczyciela, wniosek 

ten winien zostać niezwłocznie przekazany do siedziby Starostwa. 

Sprawę załatwia – Referat Edukacji. 

tel. (32) 45 97 306, (32) 45 97 324, fax. (32) 41 58 736  

e-mail: edukacja@powiatraciborski.pl 

Godziny urzędowania:   

Poniedziałek, środa, czwartek     od 7.30
 
do 15.30  

wtorek                                          od 7.30 do 17.00  

piątek                                           od 7.30 do 14.00 
 

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 

 Rozpatrywanie wniosków o pomoc zdrowotną i jej udzielanie odbywa się przy udziale 

komisji powołanej przez Starostę Raciborskiego,  co najmniej dwa razy w roku. 
 



V.  WYMAGANE DOKUMENTY 

 

 Wniosek. 

 Załączniki: 

 zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt istnienia choroby i okres jej trwania, 

wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia wniosku, 

 oświadczenie o poniesionych kosztach leczenia lub rachunki za poniesione koszty 

leczenia, 

 oświadczenie o dochodzie (brutto) na 1 członka rodziny nauczyciela ze wszystkich 

źródeł, za ostatnie trzy miesiące, 

 inne dokumenty uzasadniające przyznanie pomocy zdrowotnej. 

 
VI.  OPŁATY 

 

Nie podlega opłacie skarbowej. 

 
VII. DRUKI WNIOSKÓW 

 

Wg załączonego wzoru. 

 

 
VIII.  TRYB ODWOŁAWCZY 

 

 Komisja proponuje przyznanie pomocy zdrowotnej oraz określa jej wysokość  

i przedstawia do akceptacji Staroście Raciborskiemu. 

 Decyzję w sprawie przyznania pomocy zdrowotnej nauczycielowi podejmuje Starosta 

Raciborski.  

 
IX. INFORMACJE DODATKOWE  

 

 Pomoc zdrowotna udzielana jest raz na rok kalendarzowy. Ponowne ubieganie się  

o pomoc zdrowotną w terminie do 12 miesięcy od jej otrzymania (na podstawie 

oświadczenia), powinno być potwierdzone rachunkami za poniesione koszty leczenia; 

 Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez 

Starostwo Powiatowe w Raciborzu jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu,  

Plac Stefana Okrzei 4, e-mail: starosta@powiatraciborski.pl. 

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować  

się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: 

iod@powiatraciborski.pl 

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w 

Starostwie Powiatowym w Raciborzu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: 

https://bip.powiatraciborski.pl/Ochrona_danych_osobowych/index.html 

Data: 28.12.2018r. Opracował: Beata Janowicz 

Data: 28.12.2018r. Zatwierdził: Danuta Miensopust 
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