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Uchodźcy z Ukrainy 
w polskich placówkach medycznych 
- wyzwania dla managera 

Partner merytoryczny opracowania:

Przewodnik dla managerów ośrodków ochrony
zdrowia i pracowników rejestracji medycznych 

Jak prawidłowo realizować świadczenia medyczne? 
Jak zatrudnić personel medyczny z Ukrainy?
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Uprawieni do otrzymania bezpłatnej
opieki zdrowotnej

Przepisy ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy przyznają
obywatelom ukraińskim, którzy przybyli na terytorium Polski w związku z
działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium ich państwa, prawo do
otrzymania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na
takich samych zasadach i w takim samym zakresie, co obywatele polscy objęci
ubezpieczeniem zdrowotnym (dobrowolnym lub obowiązkowym). 

obywateli Ukrainy,
małżonków obywateli Ukrainy (bez obywatelstwa ukraińskiego),
obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka i ich najbliższą
rodzinę, 
dzieci wyżej wymienionych osób, urodzone już na terytorium Polski.

Uprawnienie to dotyczy wszystkich obywateli Ukrainy oraz ich rodzin,
którzy przekroczyli granicę Polski od 24 lutego 2022 r. tj.:

Za członków najbliższej rodziny w praktyce uznaje się małżonka, rodziców, dziadków, dzieci,
wnuki, rodzeństwo, osoby powinowate w tej samej linii lub stopniu (zięć, synowa, teść,
teściowa, szwagier, bratowa, pasierb), jak również osoby pozostające we wspólnym pożyciu
(w niesformalizowanych związkach, konkubentów).

Uprawnienia nie obejmują obywateli Ukrainy, którzy już przed 24 lutego 2022 r. przebywali
legalnie w Polsce, osób posiadających status uchodźcy lub tych, które złożyły wniosek o
uzyskanie takiego statusu. Takim osobom świadczenia medyczne przysługują na odrębnych
(dotychczasowych) zasadach, w szczególności wynikających z ustawy o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cudzoziemcach. 

Uprawnienia wynikające ze specustawy traci również obywatel Ukrainy, który wyjedzie z
Polski na dłużej niż miesiąc.



Świadczenia medycyny
ratunkowej (SOR)
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Rodzaje bezpłatnych świadczeń

Uprawnieni ze specustawy mają prawo do otrzymania wszystkich świadczeń
zdrowotnych, jakie udzielane są w Polsce, na tych samych zasadach i w takim
samym zakresie, jak osoby ubezpieczone w Polsce, za wyjątkiem leczenia
uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej, prawa do leczenia za granicą oraz
zwrotu środków za leczenie za granicą (na podstawie dyrektywy „transgranicznej”). 

Prawo do świadczeń obejmuje również testy w kierunku koronawirusa
(antygenowe i PCR) oraz leczenie COVID-19. Dzieciom przysługują szczepienia
ochronne zgodnie z obowiązującym kalendarzem szczepień ochronnych.

Podstawową Opiekę
Zdrowotną (POZ)

Ambulatoryjną Opiekę
Specjalistyczną (AOS)

Leczenie szpitalneSzczepienia, 
w tym COVID-19

 

Dostęp do leków
refundowanych 
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Potwierdzenie prawa do świadczeń

Obywatelom Ukrainy przybyłym do Polski od 24 lutego 2022 r. nadawany jest w Polsce numer
PESEL. Posiadanie przez obywatela Ukrainy numeru PESEL nie jest jednak konieczne, aby
mógł on skorzystać w Polsce ze świadczeń na podstawie specustawy. Pozwala na
sprawniejsze potwierdzenie prawa do nieodpłatnych świadczeń medycznych. Ponadto
obywatel Ukrainy posiadający numer PESEL może założyć profil zaufany, w którym możliwe
jest aktywowanie e-dokumentu poświadczającego status osoby uprawnionej.

Tożsamość osoby można potwierdzić na podstawie paszportu, ukraińskiego dowodu
osobistego oraz prawa jazdy. Pomocna może być także rządowa aplikacja mobilna mObywatel.
Aplikacja umożliwia dodanie dokumentu elektronicznego Дія пл (Diia.pl), przeznaczonego
właśnie dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Polski na zasadach określonych w
specustawie (i posiadających numer PESEL).

nadanego numeru PESEL,
e-dokumentu poświadczającego status osoby uprawnionej, aktywowanego w profilu
zaufanym,
wydruku potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego osoby uprawnionej, zawierającego
imię i nazwisko oraz numer PESEL.

Prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych może być weryfikowane na podstawie:

Pamiętaj! Możliwe jest potwierdzanie prawa do świadczeń również w oparciu o inne
dokumenty potwierdzające tożsamość osoby oraz fakt przekroczenia przez nią granicy
polsko-ukraińskiej od 24 lutego 2022 r., w szczególności paszportu (ze stemplem Straży
Granicznej), zaświadczenia wydanego przez SG, czy aktu urodzenia lub małżeństwa (w
przypadku dzieci lub małżonka obywatela Ukrainy).

Świadczenia mogą zostać udzielone nieodpłatnie w oparciu o pisemne oświadczenie
zainteresowanego o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Wzory
oświadczeń w języku polskim i języku ukraińskim, stanowią załączniki do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 752).

Co zrobić w sytuacji braku numeru PESEL 
i pozytywnej odpowiedzi w systemie eWUŚ?
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Sprawozdanie świadczeń

Świadczenia udzielone osobom uprawnionym na podstawie specustawy powinny być
raportowane poprzez komunikaty sprawozdawcze NFZ, konkretnie komunikat SWIAD. 

W zakresie danych identyfikujących pacjenta 
w komunikacie sprawozdawczym SWIAD należy wskazać:

W przypadku osób bez nadanego numeru PESEL, których tożsamość potwierdzono w
oparciu o okazany paszport lub inny dokument tożsamości, należy dodatkowo przekazać

dane statystyczne oraz osobowe pacjenta w elementach:
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Sprawozdanie świadczeń cd.

Uprawnienie do świadczeń powinno być zweryfikowane na
podstawie PESEL pacjenta przy użyciu elektronicznego system

weryfikacji uprawnień (eWUŚ) i przy pozytywnym wyniku
sprawozdane z tytułem uprawnienia = EL oraz danymi

wygenerowanego tokenu.

Źródło: Komunikat Centrali NFZ: Wskazówki dla świadczeniodawców w sprawie zasad sprawozdawania świadczeń w ramach pomocy medycznej udzielanej obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym
(https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow, 8191.html)
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Sprawozdanie świadczeń cd.

w danych dotyczących okresów finansowania sprawozdać nowy kod uprawnienia do
świadczeń = UA,
w elemencie „of-oswiadczenie” wykazać dane identyfikujące złożone oświadczenie.

W przypadku wizyty odbytej w oparciu o pisemne oświadczenie pacjenta o przysługującym
prawie do świadczeń w komunikacie sprawozdawczym SWIAD należy:
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Udzielanie świadczeń małoletnim

Gdy do Polski przybywa małoletni obywatel Ukrainy bez opieki osób dorosłych
odpowiedzialnych za niego zgodnie z prawem polskim (rodzic, przedstawiciel ustawowy),
przepisy specustawy wymagają ustanowienia dla takiego małoletniego opiekuna
tymczasowego przez sąd opiekuńczy (sąd rodzinny). Ustanowienie opiekuna powinno
nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od wpływu stosownego
wniosku. 

Badanie lub udzielenie świadczenia medycznego bez zgody małoletniego pacjenta jest
możliwe, gdy wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a nie jest możliwe porozumienie się
z jego przedstawicielem ustawowym lub opiekunem faktycznym. W takiej sytuacji nie jest
konieczne uzyskanie zezwolenia sądu. Zasada obowiązuje również w wyjątkowych sytuacjach,
jeżeli zwłoka groziłaby pacjentowi niebezpieczeństwem utraty życia lub ciężkiego
uszkodzenia ciała (przy czym w takiej sytuacji lekarz ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić
o wykonywanych czynnościach opiekuna faktycznego lub sąd opiekuńczy).

Przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych pacjentowi
małoletniemu wymaga uzyskania zgody jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie
ma przedstawiciela ustawowego lub porozumienie się z nim jest niemożliwe – zezwolenia
sądu opiekuńczego.

Opiekun tymczasowy nie jest uprawniony, aby wyrazić zgodę na leczenie małoletniego
podopiecznego – wymagana jest tu zgoda sądu opiekuńczego. Opiekun tymczasowy może
natomiast wyrazić zgodę na badanie małoletniego pacjenta.

Warto zapamiętać!

W większości przypadków, za wyjątkiem sytuacji skrajnych, gdy
zwłoka w podjęciu czynności mogłaby realnie zagrażać życiu lub
zdrowiu, udzielenie świadczeń zdrowotnych małoletniemu
obywatelowi Ukrainy, przebywającemu w Polsce bez towarzystwa
przedstawicieli ustawowych (rodziców), będzie wymagało
każdorazowo zezwolenia sądu rodzinnego!
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Zatrudnienie obywateli Ukrainy

Przepisy specustawy przewidują uproszczoną procedurę zatrudniania obywateli Ukrainy
(jako cudzoziemców), jak również ułatwiają dostęp obywateli Ukrainy do zawodów
lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki oraz położnej. 

Od 24 lutego 2022 r., przez okres kolejnych 18 miesięcy, Minister może udzielić obywatelowi
Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza terytorium UE (w
szczególności w Ukrainie), zgody na wykonywanie zawodu lekarza (lekarza dentysty) oraz
przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu. 

Aby legalnie zatrudnić Ukraińca, wystarczające jest powiadomienie przez pracodawcę o
tym fakcie właściwego urzędu pracy w terminie 14 dni od podjęcia przez niego pracy -
nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na pracę.

Zezwolenie na pracę cudzoziemca na zasadach ogólnych będzie natomiast konieczne w
razie niedopełnienia przez pracodawcę obowiązku powiadomienia urzędu pracy o
powierzeniu pracy Ukraińcowi. Co istotne, w przypadku Ukraińców legalnie przebywających
na terytorium Polski wyłączona została kara grzywny za nielegalną pracę cudzoziemca –
karze tej podlega wyłącznie pracodawca (kara wynosi od 1000 zł do 30 000 zł). 

Zatrudnienie personelu medycznego

Warunki, jakie lekarz z Ukrainy musi spełniać, aby otrzymać zgodę: 

posiadanie dyplomu lekarza (lekarza dentysty) potwierdzającego ukończenie co
najmniej pięcioletnich studiów, wydany w innym państwie niż państwo
członkowskie Unii Europejskiej, 

pełna zdolność do czynności prawnych i nienaganna postawa etyczna,

stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza (lekarza dentysty).

Prawo wykonywania zawodu jest przyznawane 
na powyższych zasadach na 5 lat od dnia jego wydania.



NIE jest oficjalnie wymagane:
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Osoby, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską od 24 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i nie
posiadają oryginału dyplomu ukończenia studiów, mogą przedstawić jego kopię, pod warunkiem, że takowa
stanowi dobrej jakości odwzorowanie dokumentu. W okresie sześciu miesięcy po zakończeniu konfliktu
zbrojnego osoba taka zobowiązana jest dostarczyć oryginał dyplomu lub jego notarialnie potwierdzoną kopię.

Ważne!

Znajomość jezyka polskiego (pracodawca może wysłać lekarza na
kursy doszkalające)
Legalizacja dyplomów lub duplikatów, ani opatrzenie tych dokumentów
klauzulą apostille

Lekarz z Ukrainy posiadający prawo wykonywania
zawodu, w oparciu o uproszczoną procedurę:

może wykonywać zawód wyłącznie w podmiocie leczniczym, co wyklucza możliwość
zatrudnienia go na zasadach B2B, na tzw. kontrakcie 

jest zobowiązany do zgłoszenia Ministrowi Zdrowia, w jakim podmiocie leczniczym i na jaki
okres został zatrudniony, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczeń
zdrowotnych w takim podmiocie. Niedochowanie tego obowiązku stanowi podstawę do
cofnięcia zgody na wykonywanie zawodu. W związku ze zniesieniem placówek
medycznych przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na
COVID-19 (szpitali jednoimiennych), ukraiński lekarz będzie mógł podjąć pracę w
dowolnym podmiocie leczniczym w Polsce.

Pielęgniarka lub położna z Ukrainy może wykonywać zawód samodzielnie jeżeli:
posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe jako pielęgniarka lub
położna, uzyskane w okresie 5 lat bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia
wniosku. W przeciwnym wypadku może uzyskać zgodę na wykonywanie zawodu
wyłącznie pod nadzorem innej pielęgniarki lub położnej. 

Nawet w przypadku uzyskania zgody na samodzielne wykonywanie zawodu, pielęgniarka lub
położna z Ukrainy musi wykonywać zawód pod nadzorem odpowiednio pielęgniarki albo położnej
przez pierwsze 3 miesiące zatrudnienia w Polsce.
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