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ЮРИДИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ 

ПОСЛУГ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ ВІД 12 БЕРЕЗНЯ 2022 р. ПРО ДОПОМОГУ 

ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗБРОЙНИМ КОНФЛІКТОМ НА ТЕРИТОРІЇ ЦІЄЇ 

ДЕРЖАВИ 

 

 У зв’язку з набранням чинності Закону від 12 березня 2022 року Про допомогу 

громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави (далі – 

Спеціальний закон) та наявністю питань, що виникають у зв’язку з цим у пацієнтів з 

України, надаємо вам правову інформацію щодо роз’яснення ключових положень 

вищезазначеного Закону стосовно того, хто має право на отримання медичної 

допомоги в сфері медичних послуг, що надаються в Польщі, на яких умовах та в якій 

формі. 

 

Насамперед слід зазначити, що відповідно до art. 1 ust. 1 і 2 Спеціального 

закону, положення, які в ньому містяться, поширюють свою дію на: 

• громадян України, які прибули на територію Республіки Польща 

безпосередньо з території України у зв'язку з воєнними діями, що ведуться на 

території цієї держави, 

• громадян України, що мають Картку поляка, та які разом із найближчими 

родичами у зв’язку з воєнними діями прибули на територію Республіки Польща, 

• іншого із подружжя громадянина України, який не є громадянином України, за 

умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з 

території України у зв'язку з воєнними діями, які ведуться на території цієї 

держави. 

Якщо такі особи законно прибули на територію Республіки Польща у період, 

починаючи з 24 лютого 2022 року, їхнє перебування на цій території вважається 

законним на строк 18 місяців, який обчислюється, починаючи з 24 лютого 2022 року. 

Законним вважається також перебування дитини, яка народилася на території 

Республіки Польща від матері, яка має право на отримання допомоги згідно із 

Спеціальним законом, протягом строку, передбаченого на отримання такої допомоги, 

для матері (art. 2 ust 1 і 2 Спеціального закону). 

 



 

 

Правила про законність перебування на період 18 місяців не поширюються, 

зокрема, на інших осіб, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання, а 

також тих, хто має статус біженця (art. 2 ust. 3 pkt. 1 a, c і d Спеціального закону). 

 

Громадянин України, перебування якого на території Польщі вважається 

законним відповідно до Спеціального закону, має право на медичну допомогу, яка 

надається на території Польщі, включаючи медичні послуги, на умовах і в обсязі, в 

якому на них мають право особи, що підпадають під обов’язкове або добровільне 

медичне страхування, відповідно до Закону від 27 серпня 2004 року Про медичні 

послуги, що фінансуються з державних коштів (art. 37 ust. 1 Спеціального закону). 

 

Це означає, що він має право на безкоштовну медичну допомогу, яка включає, 

зокрема, звернення до лікаря первинної медичної допомоги, звернення до спеціалістів 

вузького профілю після отримання направлення від лікаря первинної медичної 

допомоги, а за потреби – перебування в стаціонарі, лікування в якому також є 

безкоштовним (art. 37 ust. 3 Спеціального закону). 

Не є безкоштовними санаторно-курортне лікування та санаторно-курортна 

реабілітація, а також надання лікарських засобів, які видаються відповідно до 

програмам охорони здоров'я міністра, до компетенції якого відносяться питання 

охорони здоров'я (art. 37 ust. 1 Спеціального закону). 

Що стосується рецептурних ліків, то вони можуть бути як безкоштовними, так і 

частково чи повністю платними – діють ті самі правила, що й для польських пацієнтів. 

 

Враховуючи нинішню епідеміологічну ситуацію, доцільно наголосити, що 

дорослі та діти віком від 5 років можуть безкоштовно отримати щеплення від COVID-19 

в одному з кількох тисяч пунктів вакцинації (окремі поліклініки, аптеки, мобільні пункти 

вакцинації). Ці люди можуть одержати першу та другу дозу вакцини, а також 

ревакцинацію, якщо попередні дози вони отримали в Україні. 

Крім того, особи, віком до 19 років, мають право на всі профілактичні щеплення, 

що передбачені в календарі щеплень. 

Важливо, що люди, які перебувають у Польщі більше трьох місяців, підлягають 

обов’язковій вакцинації відповідно до графіка профілактичних щеплень на 2022 рік 

(відповідно до art. 17 ust. 1a Закону від 5 грудня 2008 року Про запобігання і боротьбу з 

інфекціями та інфекційними захворюваннями). 

 

Відповідно до оголошення Національного фонду здоров’я, розміщеного на сайті 

www.nfz.gov.pl (станом на 16 лютого 2022 року), медична допомога громадянам 

України на території Польщі, яка надається на тих же умовах і в тому ж обсязі, як і 

особам, які є застрахованими в Польщі (за винятком випадків, зазначених вище), право 



 

 

на лікарські засоби відповідно до програм охорони здоров’я Міністерства здоров’я, 

послуги в сфері профілактики і лікування інфекційних хвороб, а отже вакцинація проти 

COVID-19, тести на коронавірус (антиген і ПЛР) та лікування COVID-19, а також 

профілактичні щеплення для дітей відповідно до календаря профілактичних щеплень 

(Програма профілактичних щеплень – ППЩ на 2022 р.) надаються таким особам 

безкоштовно. Вони фінансуються з державного бюджету через Національний фонд 

здоров’я. Як випливає з вищенаведеного, незаконним є виставляти рахунки у вище 

зазначеному обсязі громадянам України, перебування яких є законним відповідно 

до Спеціального закону.  

 

Громадянам України рекомендується отримати номер PESEL, оскільки він 

дозволить їм повною мірою скористатися послугами охорони здоров'я. Подання заяви 

на одержання номеру PESEL також реєструє перебування в Польщі громадянина 

України, який тікає від війни у випадку, якщо його в’їзд не був зареєстрований на 

кордоні працівником прикордонної служби під час прикордонного контролю (art. 3 ust. 

1 Спеціального закону). 

 

         

Каміла Жепка, юрист 

Адріан Горецкі, юрист 

 

 


