
 
OBYWATELE UKRAINY WE FRANCJI

 

Wjazd do Francji 

• Obywatele Ukrainy, którzy chcą wjechać na terytorium Francji, a posiadają paszport 
biometryczny, nie muszą stawiać się w konsulacie. 

• Osoby nieposiadające paszportu biometrycznego lub dokumentu podróży powinni udać się 
do jednego z urzędów konsularnych państw graniczących z Ukrainą (Polski, Rumunii, 
Węgier itp.) w celu weryfikacji.  

• W strefie Schengen, obejmującej Francję, obywatele Ukrainy posiadający paszport 
biometryczny lub których sytuacja została zbadana i uregulowana, mogą pozostawać  
na terenie tego kraju przez 90 dni i, jeśli wyrażą taką chęć, uzyskać ochronę w obrębie 
wszystkich krajów należących do Schengen.    

 
Zezwolenie na pobyt 
Przy pobycie trwającym dłużej niż 90 dni można skorzystać z ochrony tymczasowej. Jest to 
środek wyjątkowy, zatwierdzony decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 4 marca 2022 r. 

• Ochroną tymczasową mogą zostać objęci: 
o obywatele Ukrainy, przebywający na terenie swojego kraju przed 24 lutego 2022 r.; 
o osoby niebędące obywatelami Ukrainy, ale korzystające z ochrony (międzynarodowej 

lub równoważnej krajowej) przyznanej przez władze ukraińskie; 
o osoby niebędące obywatelami Ukrainy, ale posiadające wydane przez władze 

ukraińskie ważne zezwolenie na pobyt stały oraz niemogące bezpiecznie i na stałe 
wrócić do kraju swojego pochodzenia; 

o członkowie rodzin osób spełniających powyższe warunki (małżonkowie, małoletnie 
dzieci stanu wolnego oraz rodzice pozostający na utrzymaniu). 
 

• Objęcie ochroną tymczasową uprawnia do: 
o wydania pozwolenia na pobyt czasowy we Francji na okres 6 miesięcy, opatrzonego 

adnotacją "osoba objęta ochroną czasową"; 
o wypłaty zasiłku dla osoby ubiegającej się o azyl; 
o zezwolenia na prowadzenie działalności zawodowej; 
o dostępu do opieki zdrowotnej w ramach opieki medycznej; 
o edukacji szkolnej małoletnich dzieci; 
o pomocy w dostępie do mieszkania. 

 
• Wniosek o ochronę tymczasową:  

o składa się w prefekturze właściwej dla obecnego miejsca zamieszkania  
lub zakwaterowania; 

o po przedstawieniu dokumentów uzasadniających aktualną sytuację; 
o w towarzystwie członka rodziny (małżonka/ki, nieletnich dzieci niepozostających  
o w związku małżeńskim oraz rodzica pozostającego na utrzymaniu); 



o po weryfikacji i akceptacji dokumentów zostaje przyznana ochrona tymczasowa  
i pozwolenie na pobyt czasowy; 

o następnie należy się udać do Francuskiego Biura Imigracji i Integracji (OFII). 
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