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Przekazanie informacji dotyczących udzielania świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza 
obywatelom Ukrainy

Szanowny Panie Wiceprezesie,

zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (1), obywatel Ukrainy, który 

legalnie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest uprawniony do opieki 

medycznej w naszym kraju. 

Udzielanie świadczeń w rodzaju rehabilitacja lecznicza odbywa się w myśl art. 59 ustawy 

o świadczeniach opieki zdrowotnej (2). Zatem wpis na listę oczekujących na realizację 

świadczeń w poszczególnych zakresach odbywa się na podstawie skierowania wystawionego 

przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.  

Obywatele Ukrainy przebywający legalnie w naszym kraju, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy 

o pomocy obywatelom Ukrainy, mają również prawo do wyrobów medycznych na zasadach,  

jakie przysługują osobom ubezpieczonym. 

Centrala NFZ uprzejmie informuje, że decyzje o ewentualnym zwiększeniu kwot zobowiązań 

wynikające z umów z płatnikiem publicznym, w tym również decyzje o ogłoszeniu postępowań 

o zawarciu umów, Dyrektorzy OW NFZ będą podejmować adekwatnie do potrzeb. 

Dodatkowo informujemy, iż 14 marca b.r.  na stronie internetowej NFZ opublikowaliśmy 

komunikaty (https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-dla-obywateli-

ukrainy-zagwarantowana-w-specustawie-o-czym-musza-wiedziec-
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swiadczeniodawcy,8157.html ), dotyczące szczegółów udzielania świadczeń na rzecz obywateli 

Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji. 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583)

2. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285)
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