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Pomoc medyczna dla obywateli ukraińskich  

w Polsce 
 

Jeżeli jesteś obywatelką lub obywatelem Ukrainy, który przybył do Polski w związku z rosyjską 

agresją na Twój kraj i posiadasz zaświadczenie od Straży Granicznej RP lub odcisk stempla 

Straży Granicznej RP w swoim dokumencie podróży, potwierdzające Twój legalny pobyt  

na terytorium Polski, wówczas jesteś uprawniona/y do korzystania z opieki medycznej na tych 

samych zasadach co obywatele Polscy. 

 

• Pomoc medyczna jest darmowa. Za świadczenia płaci Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) ze środków  
z dotacji celowej z budżetu Polski. 

• Jesteś uprawniony/a do darmowej opieki medycznej począwszy od 24.02.2022 r. 

• Aby uzyskać darmową opiekę medyczną, wystarczy, że zgłosisz się do placówki medycznej, która 
podpisała kontrakt z NFZ. 

• UWAGA! Nie jesteś uprawniony/a do refundacji leków sprzedawanych na receptę ani do darmowego 
leczenia i rehabilitacji uzdrowiskowej.  

 

Placówka medyczna, która ma podpisany kontrakt z NFZ: 

 

● nie może odmówić Ci pomocy medycznej; 

● nie może odesłać Cię do innej placówki medycznej; 

● nie może domagać się od Ciebie zapłaty za udzieloną opiekę medyczną; 

 

Szczepienia przeciw COVID-19 i nie tylko: 

 

● Możesz otrzymać dostęp do darmowych szczepień przeciwko COVID-19 i innych szczepień objętych 
programem szczepień. 

● Aby otrzymać prawo do szczepienia, musisz spełnić dwa warunki: 

1. wjechać na terytorium RP legalnie (tj. posiadać zaświadczenie od Straży Granicznej RP lub odcisk 
stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży),  

2. posiadać dokument potwierdzający Twoją tożsamość. 

Takim dokumentem może być dowód osobisty, paszport lub tymczasowe zaświadczenie tożsamości 
cudzoziemca. 

Kalendarz szczepień na 2022 r. znajdziesz pod adresem: https://szczepienia.pzh.gov.pl/wp-
content/uploads/2021/11/Kalendarz-szczepien%CC%81-2022.pdf  

https://szczepienia.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2021/11/Kalendarz-szczepien%CC%81-2022.pdf
https://szczepienia.pzh.gov.pl/wp-content/uploads/2021/11/Kalendarz-szczepien%CC%81-2022.pdf
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Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat przyznanych Ci uprawnień do 

darmowej opieki medycznej, możesz skorzystać też z następujących rozwiązań: 

 

● udaj się do jednego z wyznaczonych 27 punktów recepcyjnych dla obywateli Ukrainy. Punkty te działają 
na terytorium całej RP. W punkcie recepcyjnym możesz uzyskać podstawową ocenę swojego stanu 
zdrowia, a jeżeli będzie to konieczne, zostaniesz skierowany do szpitala. 
 

Dane kontaktowe punktów recepcyjnych znajdziesz pod adresem: https://www.gov.pl/web/udsc/punkty-
recepcyjne2 
 

● uzyskaj teleporadę w ramach kontaktu z Teleplatformą Pierwszego Kontaktu, która dostępna jest pod 
numerem telefonu (+48) 800-137-200. Teleplatforma działa od poniedziałku do piątku w godz. od 18.00  
do 8.00 rano oraz w soboty i niedziele. Teleplatforma jest obsługiwana w języku polskim, angielskim  
i ukraińskim. Połączenie z Platformą jest bezpłatne. Możesz również wypełnić elektroniczny formularz  
– na jego podstawie skontaktuje się z Tobą lekarz lub pielęgniarka. 
 

Formularz kontaktu znajdziesz pod adresem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/tpk 

 

● skontaktuj się z Infolinią NFZ pod numerem telefonu (+48) 800-190-590. Infolinia działa całodobowo. 
Uzyskasz tam informację o świadczeniach zdrowotnych udzielanych obywatelom Ukrainy. Infolinia jest 
dostępna również w języku ukraińskim. 

● Polsce lekarze oferują bezpłatną opiekę medyczną dla obywateli Ukrainy za pomocą platformy 
Lekarzedlaukrainy.pl – za jej pomocą możesz wyszukać specjalistę z pożądanej dziedziny medycyny  
i umówić się na bezpłatną wizytę. 
 

Platformę znajdziesz pod adresem: https://lekarzedlaukrainy.pl/pl?teleconsultation=false 
 

● skontaktuj się z telefonem wsparcia prowadzonym przez Centrum Praw Kobiet dla obywatelek Ukrainy 
pod numerem telefonu (+48) 800-107-777, gdzie możesz uzyskać pomoc psychologiczną i prawną,  
a także możliwe jest otrzymanie  informacji o dostępnej pomocy socjalnej, mieszkaniowej i materialnej  
w Polsce.  Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00- 20.00 w języku ukraińskim. 
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