
ZADANIE PUBLICZNE REALIZOWANE NA ZLECENIE MIASTA KRAKOWA, FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Prawo do !wiadcze" medycznych 
w Polsce przys#uguje:
• obywatelowi Ukrainy,
• nieposiadaj$cemu obywatelstwa 
ukrai"skiego ma#%onkowi obywatela 
Ukrainy, który nie jest obywatelem 
polskim, ani obywatelem innego ni% 
Polska pa"stwa cz#onkowskiego Unii 
Europejskiej,
• obywatelowi Ukrainy posiadaj$ce-
mu Kart& Polaka lub cz#onkom naj-
bli%szej rodziny obywatela Ukrainy 
posiadaj$cego Kart& Polaka,
o ile w okresie od dnia 24 lutego 2022 
r. przybyli legalnie do Polski z teryto-
rium Ukrainy w zwi$zku z dzia#ania-
mi wojennymi prowadzonymi na 
terytorium tego pa"stwa i deklaruj$ 
zamiar pozostania w Polsce.
WA!NE! Uprawnione do leczenia 
w Polsce s$ osoby nieposiadaj$ce 
zezwolenia na pobyt sta#y, zezwole-
nia na pobyt czasowy, zezwolenia na 
pobyt rezydenta d#ugoterminowego 
Unii Europejskiej, statusu uchod'-
cy, ochrony uzupe#niaj$cej, zgody 
na pobyt tolerowany oraz które nie 
z#o%y#y wniosku o udzielenie ochro-
ny mi&dzynarodowej lub nie zade-
klarowa#y zamiaru z#o%enia takiego 
wniosku.

WA!NE! Pobyt w Polsce jest legalny 
przez 18 miesi&cy, licz$c od dnia 24 
lutego 2022 r., czyli do dnia 24 sierp-
nia 2023 r. - dla obywateli Ukrainy, 
ich ma#%onków nieposiadaj$cych 
obywatelstwa ukrai"skiego, a tak%e 
cz#onków najbli%szej rodziny obywa-
tela Ukrainy posiadaj$cego Kart& Po-
laka, którzy wjechali legalnie z Ukra-
iny do Polski po dniu 23 lutego 2022 
r. w zwi$zku z dzia#aniami wojenny-
mi i chc$ pozosta( w Polsce. Wyjazd 
tych osób z Polski na okres powy%ej 
1 miesi$ca pozbawia ich uprawnie-
nia do uznania ich pobytu na tery-
torium Polski za legalny i uprawnie" 
z tym zwi$zanych, chyba %e zosta#y 
skierowane do wykonywania pracy 
lub us#ug za granic$ przez podmioty 
prowadz$ce dzia#alno!( w Polsce.
WA!NE! Do „najbli%szej rodziny” za-
liczy( mo%na: ma#%onka, wst&pnych 
(rodzice, dziadkowie), zst&pnych 
(dzieci, wnuki), rodze"stwo, powino-
watych w tej samej linii lub stopniu 
(zi&(, synowa, te!(, te!ciowa, szwa-
gier, bratowa, pasierb), osob& pozo-
staj$c$ w stosunku przysposobienia 
oraz jej ma#%onka, a tak%e osob& po-
zostaj$c$ we wspólnym po%yciu.

KTO MO!E Z"O!Y# WNIOSEK O NADANIE NUMERU 
PESEL?

STYPENDIUM SZKOLNEKTO MO!E Z"O!Y# WNIOSEK O NADANIE NUMERU 
PESEL?

LEKI REFUNDOWANE

Obywatele Ukrainy uprawnieni s$, po-
dobnie jak w przypadku !wiadcze" 
opieki zdrowotnej, do uzyskiwania re-
cept refundowanych na tych samych 
zasadach, co osoby posiadaj$ce obo-
wi$zkowe lub dobrowolne ubezpiecze-
nie zdrowotne. Równie% na tych samych 
zasadach prowadzona jest wery)ka-
cja uprawnie" pacjentów, b&d$cych 
obywatelami Ukrainy do otrzymania 
recept refundowanych. W przypadku, 
w którym pacjent nie posiada jeszcze 
numeru PESEL, wystawiaj$cy lekarz ma 

obowi$zek przekaza( wydruk informa-
cyjny z naniesionym kluczem dost&pu 
dodatkowo przedstawionym w postaci 
kodu kreskowego, który pozwoli osobie 
uprawnionej na realizacj& recepty.
Refundowane leki, !rodki spo%ywcze 
specjalnego przeznaczenia %ywienio-
wego, wyroby medyczne wydawane 
s$ osobom uprawnionym za odp#at$ 
rycza#tow$, bezp#atnie lub za cz&!ciow$ 
odp#atno!ci$ na podstawie recepty wy-
stawionej przez osob& uprawnion$.

KTO MO!E Z"O!Y# WNIOSEK O NADANIE NUMERU 
PESEL?

KOMU PRZYS"UGUJE POMOC MATERIALNA?KTO MO!E Z"O!Y# WNIOSEK O NADANIE NUMERU 
PESEL?

GDZIE MOG$ LECZY# SI% OBYWATELE UKRAINY?

*wiadczenia medyczne dla obywa-
teli Ukrainy mog$ by( udzielane 
zarówno przez placówki publiczne, 
niepubliczne, przez osoby wyko-
nuj$ce zawód medyczny, czy przez 
grupow$ praktyk& lekarsk$ lub gru-
pow$ praktyk& piel&gniarek i po-
#o%nych, pod warunkiem zawarcia 
przez te podmioty umowy na udzie-
lanie !wiadcze" opieki zdrowotnej 
z Narodowym Funduszem Zdrowia 
(NFZ).
Recepty na leki i leki refundowane 

mog$ by( realizowane w aptekach 
na podstawie umów na realizacj& 
recept, zawartych z NFZ
WA!NE! Powy%sze oznacza, %e pla-
cówki medyczne, które udzielaj$ 
!wiadcze" komercyjnych i nie posia-
daj$ kontraktu z NFZ, uprawnione s$ 
do pobierania op#aty za udzielenie 
pomocy medycznej obywatelom 
Ukrainy, a fakt bezp#atno!ci !wiad-
cze" uzale%niony jest wy#$cznie od 
woli i decyzji takiej placówki me-
dycznej.

KTO MO!E Z"O!Y# WNIOSEK O NADANIE NUMERU 
PESEL?

KOMU PRZYS"UGUJE POMOC MATERIALNA?KTO MO!E Z"O!Y# WNIOSEK O NADANIE NUMERU 
PESEL?

WERYFIKACJA UPRAWNIE& DO 'WIADCZE&
MEDYCZNYCH DLA OSÓB UPRAWNIONYCH

Prawo do !wiadcze" medycznych 
wery)kuje si& przede wszystkim na 
podstawie numeru PESEL nadawa-
nego obywatelom Ukrainy, e-do-
kumentu (osoby pe#noletnie, które 
zarejestruj$ si& w gminie i zostanie 
nadany im numer PESEL oraz za#o-
%$ pro)l zaufany, mog$ aktywowa( 
e-dokument po!wiadczaj$cy sta-
tus osoby uprawnionej), wydruku 
potwierdzenia utworzenia pro)lu 
zaufanego osoby uprawnionej (za-
wieraj$cego imi& i nazwisko oraz 
numer PESEL).

A tak%e na podstawie ka%dego do-
kumentu, który potwierdza to%sa-
mo!(, m.in.: paszportu obywatela 
Ukrainy ze stemplem Stra%y Granicz-
nej RP, za!wiadczenia wydanego 
przez Stra% Graniczn$ RP, dowodu 
osobistego, prawa jazdy, aktu ma#-
%e"stwa, aktu urodzenia, innego do-
kumentu po!wiadczaj$cego: status 
ukrai"skiego obywatelstwa, prze-
kroczenia granicy, status ma#%onka 
obywatela Ukrainy, pokrewie"stwo 
w przypadku najbli%szej rodziny 
obywatela Ukrainy posiadaj$cego 
Kart& Polaka.

KTO MO!E Z"O!Y# WNIOSEK O NADANIE NUMERU 
PESEL?

KOMU PRZYS"UGUJE POMOC MATERIALNA?KTO MO!E Z"O!Y# WNIOSEK O NADANIE NUMERU 
PESEL?

Z JAKICH 'WIADCZE& MO!E SKORZYSTA#
OSOBA UPRAWNIONA?

W placówkach medycznych posiada-
j$cych kontrakt z NFZ osobom upraw-
nionym udzielane s$ !wiadczenia me-
dyczne z zakresu:
1) Podstawowej opieki zdrowotnej,
2) Ambulatoryjnej opieki specjali-
stycznej,
3) Leczenia szpitalnego,
4) Rehabilitacji leczniczej,
5) Opieki psychiatrycznej i leczenia 
uzale%nie",
6) *wiadcze" piel&gnacyjnych i opie-
ku"czych w ramach opieki d#ugoter-
minowej,
7) Leczenia stomatologicznego,
8) Zaopatrzenia w wyroby medyczne,
9) Ratownictwa medycznego,
10) Opieki paliatywnej i hospicyjnej

11) *wiadcze" wysokospecjalistycz-
nych,
12) Programów zdrowotnych,
13) Leków i programów lekowych.
WA!NE! Nie ma %adnych ogranicze" 
w kierowaniu pacjentów z Ukrainy 
do poradni specjalistycznych, o ile ich 
stan zdrowia to uzasadnia.
WA!NE! Prawo do !wiadcze" medycz-
nych nie obejmuje leczenia uzdrowi-
skowego i rehabilitacji uzdrowiskowej.
WA!NE! Dodatkowo dzieci obywateli 
Ukrainy obj&te zosta#y Programem 
Szczepie" Ochronnych na rok 2022, 
które to uprawnienie dotyczy równie% 
dzieci urodzonych ju% w Polsce, któ-
rych matka jest obywatelk$ Ukrainy 
lub ma#%onk$ obywatela Ukrainy.

KTO MO!E Z"O!Y# WNIOSEK O NADANIE NUMERU 
PESEL?

STYPENDIUM SZKOLNEKTO MO!E Z"O!Y# WNIOSEK O NADANIE NUMERU 
PESEL?

CZAS REALIZACJI I OP"ATY

W wi&kszo!ci przypadków leczenie 
w placówkach medycznych posiada-
j$cych kontrakt z NFZ jest bezp#atne 
i pacjent nie ponosi %adnych op#at. 
Zdarza si& jednak, %e musi pokry( 
koszt niektórych !wiadcze".
Nie)nansowane przez NFZ s$ !wiad-
czenia, które nie znajduj$ si& w wy-
kazach !wiadcze" gwarantowanych 
okre!lonych w rozporz$dzeniach 
ministra zdrowia. Z poniesieniem 
kosztów przez pacjenta mo%e wi$za( 

si& tak%e wykupienie zleconych przez 
lekarza leków, !rodków pomocniczych 
czy te% przedmiotów ortopedycznych. 
Dop#aci( trzeba równie% do zakwa-
terowania i wy%ywienia w zak#adzie 
opieku"czo-leczniczym. Pacjent mo%e 
te% zosta( obci$%ony kosztami niektó-
rych us#ug transportu sanitarnego.
Czas oczekiwania na udzielenie !wiad-
czenia medycznego jest jednakowy 
dla pacjentów polskich i pacjentów 
ukrai"skich.

KTO MO!E Z"O!Y# WNIOSEK O NADANIE NUMERU PESEL?STYPENDIUM SZKOLNEKTO MO!E Z"O!Y# WNIOSEK O NADANIE NUMERU 
PESEL?

UTRATA UPRAWNIE& DO 'WIADCZE& MEDYCZNYCH

W przypadku opuszczenia teryto-
rium Polski na okres powy%ej 1 mie-
si$ca obywatel Ukrainy utraci upraw-
nienia do korzystania z leczenia.

DOST"P DO LEKARZA
I MO!LIWO#$ WYSTAWIANIA RECEPT

Obywatele Ukrainy, którzy po dniu 23 lutego 2022 r. przybyli do Polski w zwi%zku z dzia&aniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego 
pa'stwa s% uprawnieni do korzystania z opieki medycznej udzielanej na terytorium Polski obejmuj%cej prawo do (wiadcze' medycznych, refun-
dacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne na analogicznych zasadach, jakie przys&uguj% osobom obj)tym obowi%zkowym lub dobrowolnym 
ubezpieczeniem zdrowotnym, z wy&%czeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej.

KTO JEST UPRAWNIONY DO 'WIADCZE& MEDYCZNYCH?


