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FINANSOWANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
OSOBOM NIEUBEZPIECZONYM NA PODSTAWIE
DECYZJI ORGANU WYKONAWCZEGO
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Streszczenie: Prawo do świadczeń zdrowotnych w Polsce jest przywilejem konstytucyjnym,
które jednak w praktyce bywa różnie realizowane. Opracowanie poświęcone jest omówieniu
sytuacji zapewnienia dostępu do usług zdrowotnych dla osób, które nie mogą, najczęściej
z przyczyn finansowych, samodzielnie odprowadzić składki ubezpieczeniowej. Wówczas zadaniem organów administracji publicznej, w tym samorządowych (wójta, burmistrza, prezydenta), jest przejęcie odpowiedzialności finansowej w drodze decyzji administracyjnej. Procedura wymaga zaangażowania pracowników pomocy społecznej, którzy m.in. poprzez
wywiad środowiskowy realizują procedury zapewnienia dostępu do świadczeń zdrowotnych.
Opracowanie opiera się na analizie źródłowych aktów prawnych.
Słowa kluczowe: polityka zdrowotna, ubezpieczenie zdrowotne, finansowanie świadczeń
zdrowotnych, decyzja administracyjna, samorząd terytorialny.

1. Wstęp
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej przewiduje szeroki katalog okoliczności
tworzących obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia, a dodatkowo, w przypadku osób nim nieobjętych, zakłada możliwość dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ. Warunkiem przystąpienia do systemu
jest regularne opłacanie składki, co sprawia, że taka forma zapewnienia dostępu do
świadczeń jest osiągalna dla finansowo wydolnej części społeczeństwa. Ustawodawca przewidział jednak możliwość partycypacji w usługach zdrowotnych również
tych grup obywateli, którzy nie są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
i równocześnie nie są zdolni samodzielnie opłacać składki.
Polski system ochrony zdrowia gwarantuje szerokie możliwości uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego, obowiązkowego lub dobrowolnego, albo uprawnień do bez-
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płatnych świadczeń, mimo braku tytułu do ubezpieczenia. W świetle obowiązujących przepisów jednostkowe przypadki, dla których nie można wygenerować
uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
są niezmiernie rzadkie. Mimo to osoby nieubezpieczone każdego roku generują wymierne koszty dla systemu opieki zdrowotnej, a przede wszystkim dla świadczeniodawców, którzy zobligowani są udzielać świadczenia zdrowotne bez względu na
uprawnienia pacjenta, narażając się na brak możliwości uzyskania refundacji kosztów w przypadku gdy nie pokryje ich beneficjent świadczenia. Najczęściej są to
osoby o niskim statusie społecznym, niesamodzielne, wykluczone społecznie, prowadzące szkodliwy dla zdrowia tryb życia.
Finansowanie leczenia osób nieubezpieczonych jest problemem, z którym zmagają się wszystkie nowoczesne społeczeństwa, dlatego też starając się zapewnić
podstawowe potrzeby jednostki, jakimi są m.in. osobista godność i prawo do zachowania zdrowia, polskie ustawodawstwo dopuszcza, w pewnych szczególnych przypadkach, finansowanie osobom nieposiadającym ubezpieczenia świadczeń ze środków publicznych. Celem niniejszego pracowania jest omówienie problematyki
finansowania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom nieubezpieczonym
w świetle obowiązujących przepisów wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1 z wykorzystaniem metody
analizy literaturowej źródeł prawa.

2. Beneficjenci bezpłatnych świadczeń zdrowotnych
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej2 określa, że każdy ma prawo do ochrony
zdrowia, nakładając tym samym na władze publiczne obowiązek zapewnienia obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, równego dostępu do świadczeń
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z orzecznictwem
Trybunału Konstytucyjnego3 zapis ten zobowiązuje ustawodawcę do określenia
szczegółowych zasad realizowania prawa do ochrony zdrowia. Nakazuje więc stworzenie normatywnego układu odniesienia – systemu prawnego, który pozwoli dookreślić treść prawa do ochrony zdrowia, co wiąże się z koniecznością ustalenia
formalnych warunków i zakresu udzielania świadczeń zdrowotnych. Mając na uwadze zapis konstytucyjny, władze publiczne winny dążyć do minimalizowania ryzyka
ekskluzji, dyskryminacji czy niesprawiedliwego ograniczania dostępu do świadczeń
powodowanego niskim statusem społeczno-ekonomicznym jednostki.
Do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, finansowanych ze środków publicznych, posiadają prawo wszystkie osoby zaliczające się do pojęcia „świadczeniobiorcy”, zdefiniowanego poprzez kryteria zawarte w ustawie o świadczeniach opieki
1
2
3

DzU nr 164, poz. 1027 z późn. zm.
Artykuł 68 tekstu ogłoszonego dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997, nr 78, poz. 483),
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 stycznia 2004 r. Sygn. akt K 14/03.
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zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Największą grupą są osoby objęte powszechnym, tzn. obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Druga grupa to osoby nieubezpieczone, które legitymują się polskim obywatelstwem i mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej, a które nie
ukończyły 18 roku życia. Uprawnienie dotyczy również kobiet w ciąży oraz połogu.
Trzecią grupę świadczeniobiorców stanowią nieubezpieczeni, którzy również posiadają obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium kraju, a ponadto
spełniają kryterium dochodowe określone w przepisach o pomocy społecznej. Tak
wyselekcjonowanym podmiotom wszelkie świadczenia medyczne, gwarantowane
przez polski system ubezpieczenia zdrowotnego finansowany za pośrednictwem
NFZ, udzielane są bezpłatnie.
Jednakże, aby uzyskać prawo do świadczeń, należy poddać się weryfikacji dokonywanej przez pracowników socjalnych w drodze wywiadu środowiskowego. Jego
celem jest ustalenie, czy dana osoba, jak i jej rodzina są w stanie przezwyciężyć
trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby finansowe oraz czy występują inne okoliczności umożliwiające zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych
bez konieczności wydawania przedmiotowej decyzji. Rozwiązaniem może być np.
zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ przez ubezpieczonego współmałżonka.
Prawo do ubiegania się o wydanie decyzji ma sam świadczeniobiorca, a w przypadku stanu nagłego – świadczeniodawca udzielający pomocy medycznej. W przypadku gdy o prawo do świadczeń ubiega się świadczeniodawca, wniosek należy
złożyć niezwłocznie po wykonaniu procedur. Wówczas wnioskodawca jest zobowiązany złożyć do organu wydającego decyzję niezbędne dokumenty potwierdzające posiadanie przez pacjenta obywatelstwa polskiego i miejsca zamieszkania na terytorium kraju. Dalsze ustalenia leżą w gestii pracownika socjalnego.
Osoby, którym wydaje się decyzję o prawie do świadczeń zdrowotnych, to często osoby bezdomne, niespełniające kryterium meldunkowego, w związku z czym
miejsce zamieszkania definiowane jest zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
Nie oznacza ono faktycznego miejsca zameldowania, lecz miejscowość, w której
dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu4. Jako potwierdzenie zamieszkania
może służyć m.in. zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej lub noclegowni
sprawującej opiekę nad świadczeniobiorcą.
Wszczęcie postępowania zmierzającego do wydania decyzji może mieć miejsce
również z urzędu, w postaci inicjatywy własnej wójta, burmistrza, prezydenta miasta
lub na wniosek oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania. W imieniu właściwego organu samorządu terytorialnego, zgodnie z
przepisami ustawy o samorządzie gminnym5, może również występować kierownik
ośrodka pomocy społecznej. Praktyka ta jest szeroko stosowana, ośrodek pomocy
Artykuł 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (DzU 1964, nr 16, poz. 93,
z późn. zm.).
5
Artykuł 54 ust. 11 ustawy o samorządzie gminnym (DzU 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
4
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społecznej bowiem jest organem, który prowadzi postępowanie dowodowe związane z ustaleniem uprawnień do świadczeń określonych decyzją i najczęściej posiada
obszerną wiedzę na temat sytuacji życiowej beneficjentów.
Wydanie decyzji negatywnej, odmawiającej potwierdzenia prawa do świadczeń,
może być zaskarżone przez stronę postępowania (wnioskodawcę) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a następnie do Sądu Administracyjnego. Zaskarżyć
można również zaniechania w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji, przyjmujące najczęściej postać bezczynności organu samorządowego.

3. Rola wywiadu środowiskowego w procedurze
przyznawania prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych
Mimo dotychczasowego doświadczenia wynikającego ze stosowania przepisów
art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej i licznych wyroków sądów administracyjnych, przepisy te nadal zawierają wiele zagadnień niejasnych oraz proceduralnie lub formalnie zawiłych. Najwięcej problemów wynikających z niedoprecyzowania przepisów jest związanych z koniecznością przeprowadzenia w drodze postępowania administracyjnego podstawowej czynności, jaką jest wywiad środowiskowy.
Wypełniony druk jest dokumentem urzędowym, swego rodzaju protokołem z przesłuchania świadczeniobiorcy lub świadka. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej6 w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego stanowi, że przeprowadza
się go w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby, której uprawnienie ma zostać potwierdzone, a na podstawie zgromadzonego materiału pracownik socjalny dokonuje
oceny sytuacji osoby lub rodziny i formułuje wnioski stanowiące podstawę planowania pomocy7.
Równocześnie, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego,
organ administracji jest zobowiązany podejmować wszelkie kroki niezbędne do dokładnego i wyczerpującego zebrania oraz rozpatrzenia całego materiału dowodowego. Dlatego też wywiad środowiskowy jest cechą charakterystyczną świadczeń
z zakresu pomocy społecznej, a jego głównym celem jest ustalenie, czy dane świadczenie jest faktycznie niezbędne. Istotne jest również rozpoznanie ewentualnych
okoliczności pozwalających rozwiązać trudną sytuację życiową bez konieczności
wydawania pozytywnej decyzji o prawie do świadczeń, np. gdy istnieje możliwość
objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym przez małżonka lub wspólnie zamieszkujące
dziecko.
Warunek zebrania wywiadu środowiskowego w drodze postępowania o wydanie
decyzji niejednokrotnie stanowi zarzewie konfliktów pomiędzy świadczeniodawcą,
ubiegającym się o pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych, których udzielił bez§ 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie
rodzinnego wywiadu środowiskowego (DzU 2005, nr 77, poz. 672).
7
Tamże, § 2 ust. 5
6
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płatnie nieubezpieczonemu pacjentowi, a organem wydającym przedmiotową decyzję. Ustawodawca nie wskazał jednoznacznie, że warunek ten należy traktować
obligatoryjnie, a mimo to w wielu przypadkach, gdy brak jest możliwości przeprowadzenia wywiadu, staje się to podstawową przesłanką odmowy przyznania prawa
do świadczeń. Z tej przyczyny, po uzyskaniu decyzji negatywnej, świadczeniodawcy mogą skierować sprawę na drogę sądową.
Spory dotyczą zwłaszcza wywiadów prowadzonych w drodze postępowania
o przyznanie prawa do świadczeń zdrowotnych osobie bezdomnej lub zmarłej.
W związku z czym należy mieć na uwadze, że sposób przeprowadzenia wywiadu
środowiskowego powinien być dostosowany do danej sytuacji i dlatego też, gdy
świadczeniobiorca prowadzi wędrowny tryb życia lub gdy nastąpił jego zgon, powinno być rzeczą oczywistą, że przeprowadzenie wywiadu nie będzie możliwe. Wywiad środowiskowy nie może być zatem traktowany jako jedyne źródło niezbędnych
informacji, a organ prowadzący postępowanie powinien wykorzystać wszelkie możliwe sposoby uzyskania niezbędnych danych, np. poprzez zasięgnięcie informacji od
innych instytucji publicznych. Całość postępowania ma na celu ustalenie, czy świadczeniobiorca posiada jakiekolwiek źródła dochodu, uprawnienia do świadczeń emerytalno-rentowych, stopień niepełnosprawności lub znajduje się pod opieką członków rodziny mogących zapewnić niezbędną pomoc w konkretnej sytuacji.

4. Tryb wydania decyzji o przyznawaniu uprawnień
do finansowania świadczeń zdrowotnych
Decyzja potwierdzająca prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych winna być ostatecznością, wykorzystywaną na wypadek braku innych okoliczności umożliwiających objęcie świadczeniobiorcy tytułem ubezpieczenia zdrowotnego. Niejednokrotnie jednak postępowanie wyjaśniające pomija lub nie
pozwala ustalić wszystkich okoliczności, a w następstwie procedury zostają sfinansowane ze środków budżetu państwa, chociaż świadczeniobiorca mógł zostać objęty
ubezpieczeniem zdrowotnym przez członka rodziny lub był zgłoszony do ubezpieczenia z tytułu uprawnienia do świadczeń emerytalnych lub rentowych.
Równocześnie podmioty lecznicze są zobowiązane do bezwzględnej pomocy
medycznej pacjentowi znajdującemu się w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub
życia. Obowiązek ten dotyczy wszystkich pacjentów, bez względu na ich uprawnienia, więc także osób nieubezpieczonych, czyli takich, za których świadczenia NFZ
nie zapłaci. W praktyce nieubezpieczony pacjent najczęściej również nie jest w stanie pokryć kosztów leczenia, a wystawiony rachunek pozostanie nieuregulowany.
W takich sytuacjach istnieje możliwość skierowania sprawy na drogę sądową i sądowe wezwanie świadczeniobiorcy do zapłaty we wskazanym terminie, a w dalszej
kolejności przekazanie sprawy do postępowania komorniczego. Ostatecznie, gdy
komornik ustali brak możliwości skutecznej egzekucji zobowiązań, wówczas należność jest umarzana, a koszt leczenia ponosi de facto podmiot leczniczy.
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Świadczeniodawca mógłby ponieść stratę w związku z udzieleniem świadczeń
nieubezpieczonemu pacjentowi również w przypadku, gdy dochodzi do zgonu
pacjenta. Dlatego też, aby uniknąć strat dla budżetu placówki medycznej, świadczeniodawcy niejednokrotnie zlecają wyspecjalizowanemu pracownikowi socjalnemu
wykonanie procedur związanych ze staraniem o wydanie nieubezpieczonemu pacjentowi zgody na sfinansowanie poniesionych kosztów. Jest to celowe również dlatego, że część pacjentów trafia do szpitali bez dokumentów, podając nieprawidłowe
dane lub znajduje się w stanie uniemożliwiającym ustalenie tożsamości. Dlatego też
szpitale tworzą procedury postępowania w razie przyjęcia pacjenta, u którego zachodzi podejrzenie braku uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Pracownik socjalny zwraca się wówczas do instytucji ubezpieczeniowych, takich jak ZUS,
KRUS, NFZ czy też urzędów pracy oraz ośrodków pomocy społecznej, w celu ustalenia uprawnień pacjenta. W przypadku ich braku pracownik w imieniu placówki kieruje wniosek do właściwego organu administracji publicznej o wydanie
decyzji o prawie do świadczeń w trybie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.
W praktyce, zgodnej z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego,
gdy wnioskującym o przyznanie prawa do sfinansowania świadczeń zdrowotnych ze
środków publicznych jest świadczeniodawca, który wskutek wykonywania czynności związanych z ratowaniem życia i zdrowia osoby nieubezpieczonej poniósł ryzyko finansowe, powinien uzyskać rekompensatę. Należy mieć to również na uwadze,
gdy doszło do zgonu pacjenta8. W zależności od tego, do której grupy świadczeniobiorców kwalifikuje się dana osoba, NFZ pokrywa koszty bezpośrednio lub pośrednio. Podmiot leczniczy udzielający świadczeń medycznych otrzymuje z Funduszu
zwrot poniesionych kosztów bezpośrednio w przypadku osób objętych obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, natomiast w przypadku refundacji kosztów leczenia świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni Fundusz
płaci ze środków pochodzących z budżetu państwa, w zakresie będącym w dyspozycji właściwych ministrów, np. ministra zdrowia czy ministra spraw wewnętrznych.
W szczególnych przypadkach ustawa przewiduje również finansowanie ze środków
publicznych świadczeń udzielonych szczególnym grupom osób, m.in.: narkomanom, pacjentom chorym zakaźnie, więźniom oraz osobom posiadającym Kartę Polaka9. Sposób finansowania oraz rodzaje świadczeń ustalone są odrębnymi przepisami.
W celu potwierdzenia gotowości do sfinansowania gwarantowanych świadczeń
medycznych właściwy organ samorządu terytorialnego: wójt, burmistrz, prezydent
lub ośrodek pomocy społecznej działający z upoważnienia organu, który reprezentuje, wydaje w tym zakresie stosowną decyzję administracyjną. Stanowi ona potwierdzenie uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych dla osoby, która nie posiada innych uprawnień z tytułu ubezpieczenia, a czas jej
Wyrok I OSK 55/08 z dnia 15 grudnia 2008 r. Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Artykuł 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (DzU nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).
8
9
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obowiązywania zawężony jest maksymalnie do 90 dni. Oznacza to w praktyce, że w
tym okresie pacjent ma prawo korzystać z wszelkich świadczeń zdrowotnych dostępnych w ramach systemu, takich jak podstawowa opieka zdrowotna, leczenie
szpitalne, ambulatoryjne, lekowe i inne, bez względu na koszty, które to leczenie
generuje na warunkach tożsamych z innymi podmiotami ubezpieczonymi w NFZ.
W przypadku gdy w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem
zdrowotnym, poprawi się jego sytuacja dochodowa lub majątkowa, organ niezwłocznie stwierdza wygaśnięcie decyzji.
Orzeczenia uprawniające do korzystania ze świadczeń systemu ochrony zdrowia
zapadają na poziomie urzędów gminnych, ze względu na miejsce zamieszkania
świadczeniobiorcy. Najczęściej odbywa się to na zasadzie wydanych pełnomocnictw w drodze upoważnienia do wykonania konkretnego zadania przez kierownika
ośrodka pomocy społecznej, gdyż w praktyce osoby ubiegające się o wydanie decyzji są najczęściej wieloletnimi podopiecznymi ośrodków pomocy społecznej, a co za
tym idzie, ich sytuacja jest dobrze znana pracownikom socjalnym.

5. Finansowe konsekwencje decyzji administracyjnej
Formalnie czynności związane z procedurą wydawania decyzji należą do zadań zleconych gminy, która otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa na sfinansowanie
kosztów ich realizacji. NFZ dokonuje również rozliczenia kosztów świadczeń sfinansowanych na podstawie wydanych decyzji poprzez dotacje otrzymywane z budżetu
Ministerstwa Zdrowia. Każdego roku w planie finansowym Funduszu uwzględniana
jest prognozowana kwota przewidziana na sfinansowanie procedur medycznych
udzielonych świadczeniobiorcom posiadającym uprawnienia na podstawie decyzji
wójta, burmistrza, prezydenta oraz działalności administracyjnej Funduszu związanej z realizacją zadania. Kwota ta jest jednym z elementów przychodów NFZ i stanowi refundację kosztów poniesionych w minionym roku. Każdorazowa zmiana
planu finansowego wynikająca z konieczności zmiany kwoty przewidywanych wydatków na wykonanie tego zadania musi być zatwierdzona przez ministra zdrowia
w porozumieniu z ministrem finansów. Wzrost wydatków na ten cel obrazuje rys. 1.
Jak wynika z danych statystycznych, corocznie zwiększa się kwota wydatkowana na finansowanie świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie
decyzji wydanej przez organy samorządu terytorialnego. Koszty te wykazują bardzo
duże wzrosty w relacji do wartości budżetu z okresu poprzedniego. Z corocznych
sprawozdań z działalności Funduszu wynika również, że ok. 95% tych kosztów pochłania leczenie szpitalne10.
Omawiane przepisy stopniowo znajdują coraz szersze zastosowanie, ponieważ
zwiększa się świadomość pacjentów chcących bezpłatnie korzystać z niezbędnych
10
Sprawozdania z działalności NFZ za lata 2005-2010 publikowane na oficjalnej stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia: www.nfz.gov.pl.
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Rys. 1. Koszty realizacji przez NFZ zadań związanych z finansowaniem świadczeń opieki zdrowotnej
na podstawie decyzji wójta, burmistrza, prezydenta, potwierdzającej prawo do świadczeń
z uwzględnieniem kosztów administracyjnych w latach 2005-2010 (w zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z działalności NFZ za lata 2005-2010.

dla zdrowia i życia świadczeń medycznych, jak i świadczeniodawców dążących
do odzyskania poniesionych kosztów. Ponadto placówki medyczne coraz liczniej
działają w ramach przepisów o spółkach prawa handlowego, w związku z czym są
zobowiązane do pokrywania własnego zadłużenia i dlatego też podejmują wszelkie
starania, by poprawić swoją sytuację finansową lub chociaż jej nie pogorszyć.
W konsekwencji do właściwych organów administracji publicznej trafia coraz
więcej wniosków świadczeniodawców o wydanie przedmiotowej decyzji.

6. Podsumowanie
Mimo iż większość polskich świadczeniobiorców jest zdolna wygenerować prawo
do świadczeń zdrowotnych, przepisy o ubezpieczeniu zdrowotnym przewidują także
możliwość zapewnienia bezpłatnych procedur osobom niesamodzielnym społecznie.
Ustawodawca, stwarzając świadczeniodawcy możliwość złożenia wniosku
o przyznanie pacjentowi prawa do świadczeń zdrowotnych z mocy decyzji wójta,
burmistrza lub prezydenta, stara się zapobiegać sytuacji dysonansu pomiędzy obowiązkiem udzielenia pomocy medycznej a odpowiedzialnością za poniesione koszty
leczenia.
Wzrost liczby decyzji administracyjnych dowodzi racjonalizacji zasad finansowania świadczeń zdrowotnych w polskim systemie ochrony zdrowia. Jest odpowiedzią nie tylko na realne potrzeby pacjentów z grupy ryzyka wykluczenia społecznego, ale również świadczeniodawców, których dotychczas w sposób systemowy
obarczano kosztami wykonanych zgodnie z prawem procedur medycznych.
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Wydaje się zatem sprawiedliwe, że państwo, które z mocy prawa otacza opieką
zdrowotną wszystkich obywateli, powinno solidarnie, a nie selektywnie rozłożyć
koszty związane z wykonanymi procedurami.
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FINANCING HEALTH CARE SERVICES
FOR UNINSURED INDIVIDUALS UNDER A DECISION
OF THE EXECUTIVE BODY OF THE LOCAL GOVERNMENT
Summary: The right to health care in Poland is a constitutional privilege, which in practice is
sometimes variously fulfilled. The elaboration is dedicated to the discussion of the situation of
ensuring the access to health services for people who cannot, mostly because of financial
reasons, pay insurance contributions themselves. In such a case the task of public authorities,
including local government (voyt, mayor, president) is taking over the financial responsibility
in an administrative decision. The procedure requires the involvement of social workers, who
among other through community interview are realizing procedures of ensuring the
beneficiaries the access to health services.
Keywords: health policy, health insurance, financing health services, administrative decision,
local government.
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