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STAN FAKTYCZNY/ ZAGADNIENIE PRAWNE

W dniu 27.02.2019r. do Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach wpłynęła petycja mieszkańców Zdzieszowic do 
władz miejskich w sprawie przywrócenia całodobowej i świątecznej opieki medycznej dla mieszkańców Gminy 
Zdzieszowice . W związku z powyższym Burmistrz Zdzieszowic zwrócił się z prośbą o opinię w zakresie 
przedstawienia możliwości finansowania dyżurów z budżetu gminy w świetle ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2018r. poz. 1510 ze zm.)

Podstawy analizy ( akty prawne, orzecznictwo i piśmiennictwo):

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz..) ;
2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1510 ze zm., dalej u.f.ś.o.z.)

Analiza prawna

Pojęcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej zostało zdefiniowane w art. 5 pkt 17a ustawy z dnia 27 
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków (dalej u.f.ś.o.z.) i oznacza 
świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez świadczeniodawców 
poza godzinami pracy określonymi w umowach o udzielanie świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, w 
szczególności w dni wolne od pracy i w święta, w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia 
stanu zdrowia świadczeniobiorcy, które nie jest stanem nagłym.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym , dalej u.s.g, ochrona zdrowia służy 
zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej i jest jednym z zadań własnych gminy. Jest to jednak pojęcie 
szerokie i niezdefiniowane na gruncie obowiązującego ustawodawstwa. Innymi słowy sam przepis art. 7 ust.l 
u.s.g nie wystarcza, by określić, czy zadania gminy z zakresu ochrony zdrowia mają charakter zadań publicznych 
obowiązkowych czy też fakultatywnych, ponieważ to określają ustawy.

Ustawa u.f.ś.o.z. w art. 6 formułuje katalog zadań władz publicznych w zakresie zapewnienia równego 
dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Zadania te obejmują w szczególności:
1) tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia,
2) analizę i ocenę potrzeb zdrowotnych oraz czynników powodujących ich zmiany,
3) promocję zdrowia i profilaktykę, mające na celu tworzenie warunków sprzyjających zdrowiu,
4) finansowanie w trybie i na zasadach określonych ustawą świadczeń opieki zdrowotnej.

Cytowany wyżej przepis określa w sposób ogólny sferę aktywności władz publicznych, w tym 
samorządu terytorialnego, w zakresie zapewniania równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. 
Szczegółowo zadania władz publicznych określają przepisy zamieszczone w art. 7-11 u.f.ś.o.z., nakładając na 
poszczególne podmioty administracji już konkretne zadania publiczne. 
Zatem, tworzenie warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w tym tworzenia podmiotów 
leczniczych, a także ich prywatyzacja i likwidacja, musi spełniać dyspozycję normy płynącej z art. 6, czyli 
uwzględniać zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Wymóg ten zdaje się przesądzać o 
kierunku działania władz publicznych. Brak podmiotu leczniczego na obszarze gminy, udzielającego świadczeń 
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, także nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, będzie wypełniało 
dyspozycję określoną w art. 6 pkt. 1 u.f.ś.o.z., zmierzającą do tworzenia warunków funkcjonowania systemu 
ochrony zdrowia. Oprócz prawnych możliwości utworzenia podmiotu leczniczego, gmina także może szukać 
takiego świadczeniodawcy „na zewnątrz", tworząc warunki do jego pozyskania (dzierżawa pomieszczeń, 
zwolnienia i ulgi w podatku od nieruchomości). Trzeba jednak pamiętać, że możliwości gminy w tym zakresie są 
ograniczone przede wszystkim do możliwości kadrowych, ponieważ nawet utworzenie podmiotu leczniczego, 
nie gwarantuje znalezienia lekarzy o potrzebnych specjalnościach do pracy.



Kolejny przepis (art. 7 u.f.ś.o.z.), wyraźnie precyzuje zadania gminy w zakresie zapewnienia równego dostępu 
do świadczeń opieki zdrowotnej, wyróżniając zadania własne oraz zlecone. Do zadań własnych w zakresie 
zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej należy w szczególności (art. 7 ust. lpkt 1-4 
u.f.ś.o.z.):opracowywanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z 
rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy, 
inicjowanie i udział w wytyczaniu kierunków przedsięwzięć lokalnych zmierzających do zaznajamiania 
mieszkańców z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami, 
podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców 
gminy. Katalog zadań własnych gminy w zakresie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej jest 
otwarty, ponieważ ustawodawca wymienia tylko przykładowe, a stwierdzenie „w szczególności" wyraźnie 
wskazuje na otwartość tego systemu. Art. 7 ust. 1 u.s.g nie przesądza o trybie i formie realizacji zadań 
własnych w normowanym zakresie. Zasady i sposób wykonywania przez gminę poszczególnych zadań własnych 
unormowane są w odrębnych aktach prawnych (por. postanowienie NSA w Warszawie z dnia 9 maja 2012 r., 
sygn. I OSK 926/12).

Do zadań zleconych gminie należy wydawanie decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych niż 
ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej, w przypadku których nie zachodzi okoliczność, o której mowa w art. 12 tej ustawy (art. 7 
ust. 2 u.f.ś.o.z.).

Z literalnego brzmienia tych przepisów nie wynika, że gmina ma obowiązek tworzenia podmiotów 
leczniczych, mimo że obowiązujący stan prawny stwarza takie możliwości. Gmina jako jeden z podmiotów 
tworzących podmioty lecznicze posiada uprawnienie do ich powoływania. Jeśli na obszarze gminy brak jest 
świadczeniodawców, także zewnętrznych, to władze gminy powinny rozważyć możliwość utworzenia własnego 
podmiotu leczniczego.

Obecnie obok wyżej opisanych regulacji prawnych obowiązuje załącznik nr 5 do Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej, w którym rozdzielony został zakres świadczeń gwarantowanych na realizowane tylko w 
warunkach ambulatoryjnych oraz na realizowane zarówno w warunkach ambulatoryjnych jak i w miejscu 
zamieszkania świadczeniobiorcy. Zmiany te bezpośrednio korespondują z rozwiązaniami przyjętymi w 
nowelizacji ustawy o działalności leczniczej z 2017r. statuując system podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, zwany dalej „systemem zabezpieczenia", który zapewnia 
świadczeniobiorcom dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie: leczenia szpitalnego, świadczeń 
wysokospecjalistycznych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w poradniach przyszpitalnych, 
rehabilitacji leczniczej, programów lekowych, leków stosowanych w chemioterapii oraz nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń 
oraz stabilności ich finansowania. W ramach systemu zabezpieczenia wyróżnia się następujące poziomy:

1) szpitale I stopnia;

2) szpitale II stopnia;

3) szpitale III stopnia;

4) szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne;

5) szpitale pediatryczne;

6) szpitale ogólnopolskie.

Poziomy systemu zabezpieczenia są wyznaczane przez rodzaje udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej i 
określane przez wskazanie profili lub rodzajów komórek organizacyjnych, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 31d, w których te świadczenia są udzielane w trybie hospitalizacji określonym w 
tych przepisach, zwanych dalej „profilami systemu zabezpieczenia" Każdy z tych podmiotów udziela świadczeń 
w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego lub izby przyjęć. Z założenia wprowadzone przepisy mają na celu 
umożliwienie poszczególnym świadczeniobiorcom optymalnego chociażby doboru personelu czy też zasobu



technicznego. Z uwagi na powyższe nie można powiedzieć , że opieka nocna i świąteczna nie jest realizowana 
na rzecz mieszkańców gminy Zdzieszowice.

Wnioski

Zadania własne i zlecone gminie w zakresie ochrony zdrowia mają na celu przede wszystkim zapewnienie
równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej i są wymienione w art. 7 ust. 1 pkt 1-4 u.f.ś.o.z. Katalog 
tych zadań jest przykładowy i otwarty na inne zadania. Zasadą jest, że zadania publiczne o charakterze 
władczym, wymagają do ich wprowadzenia normy prawa materialnego, wynikającej bezpośrednio z ustawy. 
Natomiast wszystkie pozostałe potrzebne zadania publiczne, które nie mieszczą się w grupie czynności 
władczych, określanych przez doktrynę często czynnościami materialno-technicznymi, nie wymagają 
specjalnego upoważnienia ustawowego. Czynności te również muszą mieć podstawę prawną ale bardziej 
ogólną. Gmina nie ma obowiązku tworzenia podmiotów leczniczych, ale w zależności od potrzeb, ustawa o 
działalności leczniczej daje gminie prawo do ich powoływania. Natomiast z uwagi na opisaną nowelizację z 
2017r. w mojej ocenie wyłączona została możliwość finansowania przez gminę bezpośrednio opieki zdrowotnej 
nocnej i świątecznej, albowiem w drodze wyraźnej normy prawnej doprecyzowana została kwestia jakie 
konkretnie podmioty winny to zadanie realizować
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