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Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Ministrze, 

w związku z wystąpieniem z dnia 25 marca 2022 roku, skierowanym do Prezesa Rady 

Ministrów i przekazanym do Ministerstwa Zdrowia, uprzejmie proszę o przyjęcie 

poniższego. 

W odniesieniu do sprawy obecnie prowadzonych prac zmierzających do stworzenia 

skoordynowanego systemu dostaw leków na Ukrainę, w tym leków dla pacjentów 

chorujących psychicznie, uprzejmie informuję, iż wszystkie działania w zakresie 

przekazywania leków do Ukrainy są koordynowane przez Rządową Agencję Rezerw 

Strategicznych (RARS). Wysyłka leków jest koordynowana na poziomie całej Unii 

Europejskiej i odbywa się za pośrednictwem Polski. RARS jest agencją wykonawczą, 

która w ramach wsparcia dla osób potrzebujących w Ukrainie nabywa, przyjmuje 

i koordynuje pod kątem logistycznym dostawy leków, zarówno od podmiotów krajowych, 

jak i zagranicznych. Należy zaznaczyć, że podmioty lecznicze oraz apteki w Polsce 

muszą mieć zapewniony stały dostęp produktów leczniczych w celu zapewnienia 

prawidłowej terapii pacjentów, w tym również uchodźców przybywających do Polski, 

dlatego konieczne jest właściwe koordynowanie pomocy tak, by umożliwić dostawy 

leków do Ukrainy, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do leczenia pacjentów 

w kraju. Ponadto w celu umożliwienia skoordynowania pomocy dla Ukrainy w zakresie 
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lekowym, utworzono w Ministerstwie Zdrowia dedykowaną skrzynkę mailową 

lekidlaukrainy@mz.gov.pl , na którą kierowane są wszelkie zapotrzebowania ze strony 

ukraińskiej, zarówno na leki, jak i wyroby medyczne, ale również oferty pomocy od 

podmiotów odpowiedzialnych, a w tym momencie także hurtowni farmaceutycznych, 

organizacji pozarządowych i osób prywatnych. Zgłoszone zapotrzebowania podlegają 

analizie pod względem oceny dostępności w Polsce zgłoszonych substancji czynnych 

i w zależności od uzyskanych wyników, wskazywane są źródła pozyskania w ramach  

rynku krajowego lub Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (UMOL). 

Odnosząc się do kwestii umożliwienie specjalistom z Ukrainy wykonywania zawodu 

psychologa, uprzejmie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2022 r. 

zmieniającą ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 830) od dnia 24 lutego 2022 r., przez okres 

18 miesięcy, obywatel Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadkach o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, posiadający uzyskany w Ukrainie dyplom:

1) jednolitych studiów na kierunku psychologia albo

2) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku psychologia i drugiego 

stopnia na kierunku psychologia

– zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego specjalisty na kierunku psychologia 

albo magistra na kierunku psychologia, może świadczyć usługi psychologiczne 

obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 

może udzielać świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie 

uzależnień (art. 64a).

Ustawa weszła w życie z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.

Ponadto w odniesieniu do wsparcia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, w związku z bieżącą 

sytuacją, w ramach Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 

12, uruchomione zostały dyżury specjalistów udzielających wsparcia w języku 

ukraińskim i rosyjskim1. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka od jesieni 

2021 roku jest prowadzony we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Umożliwia on 

wsparcie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i opiekunom. Numer działa przez całą 

dobę, a połączenie z nim jest bezpłatne. Młodzi ludzie, którzy od zwykłej rozmowy 

1 Dokładne informacje dostępne na stronie: https://brpd.gov.pl/2022/02/25/uwaga-pomoc-800-12-12-
12-po-ukrainsku/
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telefonicznej wolą komunikator, mogą skorzystać z czatu dostępnego na stronie 

internetowej Rzecznika Praw Dziecka https://czat.brpd.gov.pl/. 

Ministerstwo Zdrowia uczestniczy także w prowadzonej przez WHO Grupie roboczej do 

spraw ochrony zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego (MHPSS - The 

Mental Health and Psychosocial Support Technical Working Group), w ramach której 

prowadzona jest współpraca z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami 

działającymi na rzecz uchodźców z terenu Ukrainy. W ramach współpracy na stronie 

Ministerstwie Zdrowia opublikowany został opracowany przez ekspertów z WHO 

przewodnik dla pracowników w terenie „Psychologiczna Pierwsza Pomoc”. Przewodnik 

dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/psychologiczna-pierwsza-pomoc-

przewodnik-dla-pracownikow-w-terenie

W ramach współpracy międzynarodowej podejmowana była także kwestia ewentualnej 

ewakuacji szpitali psychiatrycznych z terenu Ukrainy, jednak w chwili obecnej nie zostały 

podjęte decyzje w tym zakresie.

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Waldemar Kraska

Sekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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