Czy obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę Polski w związku z konfliktem zbrojnym,
zatrudniony obecnie w Polsce na umowę o pracę, może złożyć deklarację wyboru lekarza poz, czy
nadal powinien być rozliczany z NFZ jako pacjent spoza gminy własnej?
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Odpowiedź
W przekonaniu Autora obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę Polski w związku z konfliktem
zbrojnym, zatrudniony obecnie w Polsce na umowę o pracę, może złożyć deklarację wyboru lekarza
POZ.
Uzasadnienie
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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 583), obywatel Ukrainy, którego
pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, jest
uprawniony do opieki medycznej udzielanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 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
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.), z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji
uzdrowiskowej, a także podania produktów leczniczych wydawanych świadczeniobiorcom w ramach
programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia".
Z przepisu tego wynika, że obywatelom Ukrainy, o których mowa w tym przepisie, należą się
świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004
r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z art. 15 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285): "Świadczeniobiorcy przysługują świadczenia gwarantowane z
zakresu [...] podstawowej opieki zdrowotnej". Ustawą zaś, która określa cele i organizację podstawowej
opieki zdrowotnej, jest ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U.
z 2021 r. poz. 1050), zgodnie z którą: "Świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy,
udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, spośród świadczeniodawców,
którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej" (art. 9 ust. 1).
W związku z powyższym nie ma wątpliwości, że obywatel Ukrainy w opisanej sytuacji może złożyć
deklarację wyboru w POZ.

