
OBJĘCIE UBEZPIECZENIEM ZDROWOTNYM OSÓB NIEUBEZPIECZONYCH 
NA PODSTAWIE DECYZJI BURMISTRZA MIASTA IMIELIN

Podstawa:
* ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych, 
* ustawa  z  dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks   Postępowania   Administracyjnego  ,
* ustawa  z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 

W celu uzyskania dostępu do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osoby nieubezpieczone mogą
starać  się  o  wydanie  decyzji,  potwierdzającej  prawo do świadczeń opieki  zdrowotnej  na  okres
90 dni na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych ( (t.j. Dz.U.z 2015r., poz. 581). 

Wydanie decyzji o ustaleniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych następuje na wniosek :

– osoby zainteresowanej, który składa w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Imielinie, 
( ul.Imielińska 87; 41-407 Imielin)

– a w przypadku stanu nagłego - na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia
opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia.

Burmistrz Miasta Imielin, ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, może wszcząć
postępowanie  w celu  wydania  decyzji  również  z  urzędu  lub  na  wniosek  właściwego  oddziału
wojewódzkiego Funduszu Ochrony Zdrowia.

Decyzja taka może zostać wydana po:

• przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika ośrodka pomocy
społecznej, 

• przedłożeniu dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie, 
• udokumentowaniu zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
• stwierdzeniu spełniania kryterium dochodowego zgodnie z ustawą   z dnia 12 marca 2004r.

o pomocy społecznej,
• stwierdzeniu braku okoliczności, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o

pomocy społecznej, w wyniku przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Osoba, która została objęta ubezpieczeniem zdrowotnym na podstawie decyzji Burmistrza Miasta 
Imielin  jest zobowiązana niezwłocznie poinformować: 
-  każdej zmianie w sytuacji dochodowej lub majątkowej;
- objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym.

Szczegółowy katalog osób podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego oraz wskazanie
na kim ciąży obowiązek zgłoszenia i odprowadzenia składki na ubezpieczenie zdrowotne określa
ustawa z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej  finansowanych ze
środków publicznych.

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1385112:part=a12:ver=1&full=1

