
 

OBYWATELE UKRAINY WE  WŁOSZECH 

 

Wjazd na terytorium Włoch 

• W miejscu wjazdu na terytorium Włoch obywatele Ukrainy w ciągu 5 dni mają zagwarantowane 
podanie szczepionek: 
przeciw Covid-19, błonicy, tężcowi, krztuścowi i polio;  
opcjonalnie: 
przeciw odrze, śwince, różyczce;  
wykonanie testu przesiewowego na gruźlicę; 
a także innych szczepień, po uzyskaniu opinii organów służby zdrowia.  

• Do czasu wydania tzw. "wzmocnionej" zielonej przepustki obywatele Ukrainy mogą przebywać  
w ośrodkach zakwaterowania, placówkach Krajowego Systemu Recepcji i Integracji (SAI)  
lub w innych miejscach, w których zostaną przyjęci, a także w udostępnionych domach 
prywatnych. W celu uzyskania informacji na temat ważności dokumentacji dotyczącącej stanu 
zdrowia oraz w sprawach związanych z opieką zdrowotną, uchodźcy mogą dzwonić pod bezpłatny 
numer 1500 lub numer bezpłatny w obwodzie, w którym są zakwaterowani. Obywatele Ukrainy 
mogą również skontaktować się z najbliższym lokalnym ośrodkiem opieki zdrowotnej (ASL).  

• Jeśli uchodźcy ukraińscy nie mają możliwości zakwaterowania, mogą skontaktować się  
z władzami publicznymi (tj. "Prefettura") miasta, w którym się znajdują, zgłaszając swoją 
sytuację i konieczność zakwaterowania w ośrodku dla uchodźców.  

 
Zezwolenie na pobyt 

• Obywatele Ukrainy posiadający paszport biometryczny zwolnieni są z obowiązku posiadania 
wizy wjazdowej i mogą przebywać na terytorium Włoch maksymalnie 90 dni od momentu wjazdu 
do strefy Schengen.  

• Osoby, które zdecydują się na pobyt we Włoszech dłuższy niż 90 dni, muszą zgłosić się  
do Komendy Głównej Policji ("Questura") – Biura Imigracyjnego miasta, w którym przebywają, 
gdzie otrzymają wszystkie niezbędne informacje na temat możliwości zalegalizowania pobytu. 

 
Objęcie ochroną tymczasową 

 
• Aby uzyskać zezwolenie na pobyt w celu ochrony tymczasowej, należy zgłosić się do najbliższego 

posterunku policji.   

• O ochronę tymczasową mogą ubiegać się: 

−  obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin przebywający na Ukrainie przed 24 lutego 2022 r. 

− bezpaństwowcy i obywatele państw trzecich innych niż Ukraina oraz członkowie ich rodzin, 
którzy korzystali z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej na Ukrainie 
przed 24 lutego 2022 roku i którzy zostali wysiedleni z Ukrainy od 24 lutego 2022 roku. 

 
 



 
Zezwolenie na pobyt czasowy (tak jak zezwolenie na pobyt) upoważnia do: 

 
• podpisania umowy o wynajem lub pracę; 
• złożenia wniosku o przyznanie prawa pobytu; 
• poddania się leczeniu; 
• zapisania się na uniwersytet lub inne kursy szkoleniowe. 
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