
 

OBYWATELE UKRAINY  W REPUBLICE CZESKIEJ 

 

Stan na 10.05.2022 

Wjazd i pobyt 

1. Wiza ochrony tymczasowej:  

Od 22.03.2022 r. w Czechach wydaje się wizy  

w ramach ochrony tymczasowej głównie  

dla obywateli Ukrainy i członków ich rodzin,  

a także osób bez obywatelstwa oraz innych 

cudzoziemców, którzy korzystali z ochrony 

międzynarodowej w Ukrainie przed 24.02.2022 r.  

• Już wydane wizy specjalne są automatycznie 

wymieniane na wizy dla osób uprawnionych 

• Na wyjazd poza obszar UE wydawane są 

dokumenty podróży  

• Wiza wydawana jest na okres jednego roku, 

maksymalnie do 31.03.2023 r. 

• Wymagania minimalne: formularz 

zgłoszeniowy, paszport, zdjęcie 45 x 35 mm 

• Brak opłat administracyjnych. 

 

Posiadanie wizy ochrony tymczasowej 

gwarantuje: 

✓ automatyczne przystąpienie do systemu 

ubezpieczenia zdrowotnego 

✓ możliwość przydziału zakwaterowania 

✓ od 21.03.2022 r. brak ograniczeń  

na czeskim rynku pracy    

✓ nauka w szkole dla dzieci 

✓ świadczenia z ubezpieczenia społecznego  

zapewnione przez Ministerstwo Pracy i 

Spraw Społecznych (składka wynosi 

obecnie 5 000 CZK – ok. 200 EUR na osobę 

miesięcznie) 

✓ możliwość otwarcia bieżących rachunków 

bankowych na korzystniejszych warunkach 

w większości czeskich banków  

Uwaga! Otwarcie rachunku bankowego 

upraszcza ubieganie się o świadczenia  

z ubezpieczenia społecznego   

– wniosek on-line na stronach 

www.davkyuk.mpsv.cz 

  

2.   Wiza specjalna na pobyt na terytorium 

Czech 

Osoby, którym nie przysługuje wiza ochrony 

tymczasowej mogą nadal ubiegać się  

o otrzymanie wizy specjalnej na pobyt w Czechach 

w ramach procedury  standardowej  

(czyli już nieuproszczonej). 

 

3.  Ruch bezwizowy 

Możliwy przez okres 90 dni dla osób, które już 

zapewniły sobie indywidualne zakwaterowanie, 

wyżywienie itp. w Republice Czeskiej (tj. dla osób, 

które nie muszą jeszcze wyjaśniać swojego 

statusu). 

 

4. Ochrona międzynarodowa na podstawie 

ustawy regulującej udzielanie azylu 

Procedura możliwa, ale niezalecana, z uwagi  

na ograniczoną wydolność systemu,  mniejsze 

świadczenia niż w przypadku wizy ochrony 

tymczasowej (ad. 1), oraz wymóg pobytu  

w ośrodku dla azylantów. 

 

Wjazd i pobyt osób małoletnich  

• Dzieci poniżej 15 lat –  

muszą posiadać wpis w dokumencie podróży 

rodziców; 

w przypadku braku takiego wpisu mogą 

wjechać na terytorium Republiki Czeskiej tylko  

z aktem urodzenia lub innymi dokumentami. 

• Dzieci, które ukończyły 15 lat  –  

mogą wjechać do Czech za okazaniem 

dokumentu podróży lub innego dokumentu  

ze zdjęciem, na podstawie którego można 

zweryfikować tożsamość; 

w przypadku braku ww. dokumentów wydaje 

się potwierdzenie po podstawowej 

identyfikacji. 

 

W przypadku zakwaterowania indywidualnego, 

miejsce pobytu należy zgłosić jednostce Policji 

Republiki Czeskiej w Wydziale Policji ds. 

http://www.davkyuk.mpsv.cz/


Cudzoziemców w ciągu 3 dni od daty wjazdu na 

terytorium Republiki Czeskiej. Obowiązek ten 

można wypełnić  

podczas składaniu wniosku o wizę. W takim 

samym terminie należy zgłosić również 

informację o zmianie miejsca pobytu. 

Zgłoszenie takie nie jest wymagane, jeżeli 

podmiot oferujący zakwaterowanie (hotel, 

schronisko itp.) dopełni obowiązku 

meldunkowego. 

 

Dla celów rejestracji utworzono regionalne centra 

wsparcia. 

Posiadane już zezwolenia na pobyt i wizy 

podlegają przedłużeniu w oparciu o procedury 

standardowe.   
 

Środki bezpieczeństwa epidemiologicznego na 

mocy regulacji Ministerstwa Zdrowia z dnia 24 

lutego 2022 roku, mające na celu ochronę przed 

rozprzestrzenianiem wirusa COVID-19 zostały 

zniesione dla osób przybywających z Ukrainy.  

 

 

 

 

 

 

Aktualne informacje znajdują się na stronach internetowych czeskiego Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych. 

 

https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx 

 

 

Monika Wetzlerová-Deisler  

wetzlerova@scwp.cz 

 
 

SCWP Schindhelm 

Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s., advokátní kancelář 

  

CZ-301 00 Plzeň, Bedřicha Smetany 167/2  

tel. +420 377 330 163 | Fax +420 377 330 166  

plzen@scwp.cz | www.scwp.com 

  

CZ-110 00 Praha 1, Konviktská 291/24 

tel. +420 222 534 490 | Fax +420 222 534 499 

praha@scwp.cz | www.scwp.com 
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