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INFORMACJA PRAWNA O REGULACJACH DOTYCZĄCYCH UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZEŃ 

MEDYCZNYCH ZAWARTYCH W USTAWIE Z DNIA 12 MARCA 2022 ROKU O POMOCY OBYWATELOM 

UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA 

 

 W związku z nowelizacjami ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zwanej dalej specustawą), niniejszym 

przekazujemy do Państwa wiadomości uaktualnioną informację prawną zawierającą wyjaśnienie 

kluczowych regulacji powyższej ustawy, a dotyczących tego komu przysługuje przygotowana przez 

Polskę pomoc w zakresie świadczeń medycznych, na jakich zasadach i w jakiej formie.  

 

Na wstępie należy wyjaśnić, iż zgodnie z art. 1 ust. 1 i 2 specustawy regulacje w niej zawarte 

dotyczą: 

• obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z 

działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, 

• obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych 

działań wojennych przybyli na terytorium Polski, 

• nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na 

terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na 

terytorium tego państwa. 

Jeżeli osoby takie wjechały legalnie na terytorium Polski w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku 

i deklarują zamiar pozostania na terytorium Polski, ich pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny 

w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 roku, czyli do dnia 24 sierpnia 2023 roku. Za legalny 

uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która 

jest osobą uprawnioną do skorzystania z pomocy przewidzianej w specustawie, w okresie dotyczącym 

matki (art. 2 ust 1 i 2 specustawy). 

Przepisy dotyczące legalizacji pobytu na okres 18 miesięcy nie dotyczą m.in. osób 

posiadających zezwolenie na pobyt stały lub na pobyt czasowy, a także status uchodźcy (art. 2 ust. 3 

pkt 1 a, c i d specustawy). 

 

Obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski jest uznawany za legalny na podstawie 

specustawy, jest uprawniony do opieki medycznej udzielanej na terytorium Polski obejmującej 

świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub 

dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(art. 37 ust. 1 specustawy).  

W przypadku podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) osoba taka będzie traktowana jak 

pacjent spoza aktywnej listy. Oznacza to, iż w przypadkach uzasadnionych względami medycznymi 

osoba taka może – bez konieczności wypełniania deklaracji – udać się do dowolnej placówki POZ na 



 
wizytę u lekarza pierwszego kontaktu. Pomoc zostanie jej udzielona nieodpłatnie. Jeżeli na takiej 

wizycie otrzyma skierowanie do specjalisty również taka wizyta jest bezpłatna. Jeżeli z uwagi na stan 

zdrowia konieczny będzie pobyt w szpitalu, leczenie w nim także jest darmowe (art. 37 ust. 3 

specustawy). 

Jedynie leczenie uzdrowiskowe i rehabilitacja uzdrowiskowa, a także podanie produktów 

leczniczych wydawanych świadczeniobiorcom w ramach programów polityki zdrowotnej ministra 

właściwego do spraw zdrowia nie jest darmowe (art. 37 ust. 1 specustawy).  

W przypadku leków na receptę mogą być one zarówno darmowe, jak i częściowo lub 

pełnopłatne – obowiązują takie same zasady, jak w przypadku polskich pacjentów.  

 

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną warto również podkreślić, iż dorośli i dzieci 

powyżej 5 roku życia mogą bezpłatnie zaszczepić się przeciwko COVID-19 w jednym z kilku tysięcy 

punktów szczepień (wybrane przychodnie, apteki, mobilne punkty szczepień).  

Jednakże, polski system szczepień nie jest połączony z ukraińskim systemem, dlatego w 

przypadku kiedy obywatel Ukrainy przyjął jeszcze na Ukrainie dwie dawki szczepionki przeciwko Covid-

19, w polskim systemie widnieje jako osoba niezaszczepiona.  

W związku z tym, jeśli osoba taka chce przyjąć w Polsce trzecią dawkę szczepionki (dawkę 

przypominającą) ma dwie możliwości: 

1. może zostać zaczepiona szczepionkami firmy Johnson&Johnson, Pfizer lub Moderna w 

wersji, które są dopuszczone do szczepienia osób niezaszczepionych (a jako taka osoba 

niezaszczepiona widnieje w polskim systemie), 

2. jednak jeżeli zależy takiej osobie na przyjęciu jako 3. dawki szczepionki firmy Pfizer lub 

Moderna zaktualizowanej dla najnowszego wariantu Omikron musi okazać w punkcie 

szczepienia dokument ze szczepienia na Ukrainie (może być to tylko zdjęcie dokumentu), 

na którym są następujące dane:  

a. daty przyjęcia dwóch szczepionek na Ukrainie,  

b. nazwy szczepionek i  

c. numery seryjne szczepionek.  

Wtedy pracownik punktu szczepień ręcznie wpisze do systemu te dane, dzięki czemu osoba 

taka będzie widniała w polskim systemie jako osoba zaszczepiona dwiema dawkami i będzie mogła 

dostać jako 3. dawkę szczepionkę firmy Pfizer lub Moderna zaktualizowaną dla najnowszego wariantu 

Omikron.  

Co ważne, na ukraińskim certyfikacie szczepienia nie ma wpisanego numeru seryjnego 

szczepionki. Dane te można znaleźć na dodatkowym dokumencie, który wydawano przy szczepieniu 

bądź na ukraińskim koncie osobistym w systemie informacji o pacjencie HELSY.  

Jeżeli osoba taka nie posiada tych danych, nie będzie mogła być zaszczepiona w Polsce 3. 

dawką w postaci szczepionki firmy Pfizer lub Moderna w wersji omikron. Nadal może przyjąć jako 

dawkę przypominającą szczepionki w wariantach dla osób niezaszczepionych. 

Ponadto, osobom poniżej 19 roku życia przysługują wszystkie szczepienia ochronne 

przewidziane w kalendarzu szczepień. 



 
Co istotne, osoby przebywające w Polsce powyżej trzech miesięcy, objęte są obowiązkowymi 

szczepieniami zgodnie z kalendarzem szczepień ochronnych na rok 2022 (a contrario art. 17 ust. 1a 

ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych).  

 

Zgodnie z komunikatem Narodowego Funduszu Zdrowia zamieszczonym na stronie 

www.nfz.gov.pl (stan na dzień 24.11.2022 r.) świadczenia opieki zdrowotnej, udzielone w Polsce 

obywatelom Ukrainy, na analogicznych zasadach i w analogicznym zakresie, jak osobom 

ubezpieczonym w Polsce (z opisanymi wyżej wyjątkami), prawo do produktów leczniczych w ramach 

programów zdrowotnych Ministerstwa Zdrowia, świadczenia w zakresie zapobiegania i leczenia 

chorób zakaźnych, czyli szczepienia przeciwko COVID-19, testy w kierunku koronawirusa (antygenowe 

i PCR) oraz leczenie związane z COVID-19, jak również szczepienia ochronne dzieci w ramach 

kalendarza szczepień ochronnych (Program Szczepień Ochronnych – PSO na 2022 r.) są udzielane 

uprawnionym bezpłatnie. Finansuje je budżet państwa za pośrednictwem Narodowego Funduszu 

Zdrowia. W związku z powyższym nieuprawnionym jest wystawianie za leczenie w powyżej 

opisanym zakresie faktur obywatelom Ukrainy, których pobyt na podstawie specustawy jest legalny.  

 

Rekomenduje się uzyskanie przez obywateli Ukrainy numeru PESEL, bowiem umożliwi on 

skorzystanie m.in. w pełni z opieki zdrowotnej. 

 

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż obywatel Ukrainy, który wyjedzie z Polski na dłużej 

niż miesiąc, traci uprawnienia do świadczeń medycznych przysługujących na mocy specustawy. 

Utrata tych uprawnień ma miejsce tylko w przypadku jednorazowego wyjazdu przekraczającego 

miesiąc, nie zaś kiedy łącznie pobyt poza Polską w ramach krótszych wyjazdów przekroczyłby ten czas.  

W przypadku ponownego wjazdu na terytorium Polski, można ponownie nabyć prawo do 

legalnego pobytu na terenie Polski, o ile wjazd ten jest związany z wojną na terytorium Ukrainy.  

Co istotne, jeżeli ponowny wjazd nastąpi przez granice Polski, które są zewnętrznymi granicami 

strefy Schengen (np. przez granicę polsko-ukraińską) automatycznie zostanie takiej osobie 

przywrócone prawo do legalnego pobytu w Polsce, jeżeli zadeklaruje, że powraca do Polski w związku 

z działaniami wojennymi w swoim kraju.  

Prawo do legalnego pobytu można również ponownie nabyć w wyniku powtórnego złożenia 

wniosku o nadanie numeru PESEL (art. 11 ust. 2 oraz art. 14 ust. 17 f i 17 g specustawy, a także 

stanowisko MSWiA wyrażone w piśmie o numerze BMP-0715-3-21/2022). 

 

 

Kamila Rzepka, prawnik 
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