Warto wiedzieć:
Obcokrajowiec, pragnący wjechać do Federacji Rosyjskiej powinien uzyskać wizę, jeśli według
umów międzynarodowych nie został ustanowiony inny tryb.
Wizę należy uzyskać koniecznie przed wjazdem do Federacji Rosyjskiej.
Wiza wklejana jest do paszportu obcokrajowca i zawiera następujące informacje: nazwisko, imię
(literami alfabetu rosyjskiego i łacińskiego), datę urodzenia, płeć, obywatelstwo, numer
podstawowego dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę wydania wizy, dozwolony okres
przebywania w Federacji Rosyjskiej, numer zaproszenia na wjazd do Federacji Rosyjskiej lub decyzji
organu państwowego, okres ważności wizy, cel podróży, dane organizacji zapraszającej lub osoby
fizycznej, krotność wizy.
Ambasada lub Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej rozpatruje wnioski wizowe i podejmuje
decyzję o wydaniu lub odmowie wydania wizy w terminie przewidzianym dla wnioskowanego typu
wizy (zazwyczaj od 4 do 10 dni kalendarzowych) po przedłożeniu pełnego kompletu dokumentów i
dokonaniu opłat konsularnych.
W niektórych przypadkach terminy rozpatrywania wniosków wizowych mogą ulec zmianie na
podstawie decyzji placówki konsularnej.
W sytuacjach nadzwyczajnych, wymagających pilnego wjazdu do Federacji Rosyjskiej, petent może
wnioskować o wydanie wizy w trybie pilnym, a terminy rozpatrywania wniosków wizowych mogą
być skrócone do 3 dni roboczych i mniej na podstawie decyzji Ambasadora lub Konsula Generalnego
Federacji Rosyjskiej.
Placówki konsularne mają prawo, w razie konieczności, a także na podstawie zasady wzajemności,
wydłużyć lub zmienić termin rozpatrzenia wniosku o wizę rosyjską do 30 dni.

GDZIE WYROBIĆ WIZĘ
Rosyjskie Centrum Wizowe w Gdańsku

Telefon: +48 22 564 09 02
Fax: +48 22 564 09 39
E-mail: gdansk@poland-ifs.com
Czas pracy Rosyjskiego Centrum Wizowego:
Pn – Pt od 8:00 do 17:00
Sob, Nd – dni wolne od pracy
Przyjmowanie wniosków wizowych od osób fizycznych odbywa się w godzinach 8.00 -16.00

ul. Partyzantów 8, lok. 102, 80-254 Gdańsk, Polska

WIZA MAŁY RUCH GRANICZNY
(MRG tymczasowo wstrzymany)
Zezwolenie w ramach Małego ruchu granicznego (dalej MRG) może być wydane obywatelom
Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw trzecich i bezpaństwowcom stale zamieszkującym
w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata, którzy umotywują istnienie powodów do
wielokrotnego przekraczania polsko-rosyjskiej granicy państwowej, w szczególności w celu
podtrzymywania więzi rodzinnych, społecznych, kulturalnych, a także kontaktów ekonomicznych i
innych, które według przepisów Państw Stron nie są uznawane za zatrudnienie lub działalność
zarobkową.
Zezwolenie uprawnia mieszkańca strefy przygranicznej Państwa jednej Strony do wjazdu i
pobytu w strefie przygranicznej Państwa drugiej Strony każdorazowo do 30 (trzydziestu) dni, licząc
od dnia wjazdu, jednakże łączny okres pobytu nie może przekraczać 90 (dziewięćdziesięciu) dni w
okresie każdych 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu.
Pierwsze zezwolenie wydawane jest mieszkańcowi strefy przygranicznej na okres 2 lat, lecz nie
dłuższy niż okres ważności paszportu.
Kolejne zezwolenie wydawane jest na okres 5 lat, lecz nie dłuższy niż okres ważności paszportu,
pod warunkiem, że osoba wnioskująca korzystała z poprzedniego zezwolenia zgodnie z Umową o
zasadach Małego ruchu granicznego oraz przepisami dotyczącymi wjazdu i pobytu na terytorium
Federacji Rosyjskiej.
Uwaga!
Zgodnie z Umową o Мałym ruchu granicznym zawartą między Rzeczpospolitą Polską a
Federacją Rosyjską, posiadając wszystkie niezbędne dokumenty, o MRG mogą ubiegać się
wyłącznie mieszkańcy niżej wymienioncyh powiatów:
-województwa pomorskiego: powiat pucki, m. Gdynia, m. Sopot, m. Gdańsk, powiat gdański,
powiat nowodworski, powiat malborski;
-województwa warmińsko-mazurskiego: m. Elbląg, powiat elbląski, powiat braniewski, powiat
lidzbarski, powiat bartoszycki, m. Olsztyn, powiat olsztyński, powiat kętrzyński, powiat
mrągowski, powiat węgorzewski, powiat giżycki, powiat gołdapski, powiat olecki.

W celu uzyskania zezwolenia na Mały ruch graniczny należy przedstawić:
1. Umotywowane podanie w dowolnej pisemnej formie o wydanie zezwolenia na MRG;
2. Ważny paszport;
3. Wypełniony wniosek, podpisany przez wnioskodawcę osobiście; (znajduje się w załączniku lub na
stronie http://www.poland-ifs.com)
4. Kolorową fotografię 3,5 x 4,5 cm na jasnym tle, wyraźnie pokazującą twarz na wprost, bez
okularów z przyciemnionymi szkłami i bez nakrycia głowy (oprócz obywateli, którzy na podstawie
przynależności narodowościowej lub religijnej przedstawieni są na fotografii w paszporcie w
nakryciu głowy);

5. Dowód osobisty z kserokopią (w przypadku, jeśli dowód osobisty był wymieniany w ciągu
ostatnich 3 lat, dodatkowo oryginał zaświadczenia, potwierdzającego stałe zameldowanie na terenie
przygranicznym w ciągu ostatnich trzech lat i dłużej).
Dodatkowe dokumenty:
- dla osób niepełnosprawnych - zaświadczenie o całkowitej niezdolności do pracy;
- dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia – dokument potwierdzający fakt zamieszkania
jednego z rodziców w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata; dokument
potwierdzający fakt zamieszkania dziecka wraz z rodzicem w strefie przygranicznej; kopia aktu
urodzenia dziecka; pisemna zgoda obojga rodziców; kopia dowodu osobistego jednego z rodziców.
Uwaga!
Placówka konsularna ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów, niezbędnych do uzyskania
zezwolenia, zaprosić na rozmowę lub wydłużyć okres wyrabiania zezwolenia.
Opłata konsularna i serwisowa może być dokonana bezpośrednio w Centrum Wizowym.
Uwaga!
Zgodnie z umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Federacji Rosyjskiej o
zasadach Małego ruchu granicznego upoważnionymi do przyjmowania wniosków o wydanie
zezwolenia oraz do ich wydawania są tylko Wydział Konsularny Ambasady Federacji Rosyjskiej w
Rzeczypospolitej Polskiej i Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku.
OPŁATY
Opłata serwisowa
(z VAT)
Do 60 dni kalendarzowych
20 €
10 €
Wszystkie opłaty przyjmowane są w polskich złotych według kursu Narodowego Banku Polskiego.
Termin rozpatrzenia

Opłata konsularna

* Zgodnie z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o
zasadach Małego ruchu granicznego z uiszczenia opłaty konsularnej za zezwolenie MRG zwolnione
są:
- dzieci do lat 16,
- osoby, które ukończyły 65 lat,
- osoby niepełnosprawne, całkowicie niezdolne do pracy.
Uwaga!
Zgodnie z umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o
zasadach Małego ruchu granicznego upoważnionymi do przyjmowania wniosków o wydanie
pozwolenia oraz do ich wydawania są tylko Wydział Konsularny Ambasady Federacji Rosyjskiej w
Rzeczypospolitej Polskiej i Konsulat Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku.

ZWYKŁA WIZA TURYSTYCZNA
W celu wyrobienia jednokrotnej lub dwukrotnej zwykłej wizy turystycznej należy przedłożyć:
1. Potwierdzenie przyjęcia turysty przez rosyjską organizację, prowadzącą działalność
turystyczną, informacje o której zawarte są w Federalnym Rejestrze firm turystycznych;
2. Paszport, posiadający nie mniej niż 2 czyste strony przeznaczone na wizy, ważny przez okres
6 miesięcy od daty upłynięcia ważności wizy;
3. Ankietę wizową, wypełnioną na stronie visa.kdmid.ru, wydrukowaną i podpisaną osobiście
przez
wnioskodawcę;
(Przy wyborze miejsca złożenia dokumentów należy wskazać Centrum Wizowe, w
którym zamierzacie Państwo przedłożyć dokumenty)
4. Kolorowe zdjęcie paszportowe 3,5x4,5 cm na jasnym tle z wyraźnymi rysami twarzy en face,
bez okularów z ciemnymi szkłami i bez nakrycia głowy (z wyjątkiem obywateli, którzy ze
względu na swoją przynależność narodową i religijną przedstawieni są na zdjęciu
paszportowym z nakryciem głowy);
5. Polisę ubezpieczenia medycznego, ważną na terytorium Federacji Rosyjskiej i obejmującą
okres ważności wizy, z wyjątkiem przypadków opartych na zasadzie wzajemności.
Uwaga! Placówka konsularna ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów, niezbędnych do
uzyskania wizy, zaprosić na rozmowę lub wydłużyć okres wyrabiania wizy.
Opłata konsularna i serwisowa może być dokonana bezpośrednio w Centrum Wizowym.
Uwaga! Jeśli nie jesteście Państwo obywatelami Polski, należy dodatkowo przedstawić:
1. Pozwolenie na nieprzerwany pobyt w Polsce na okres powyżej 90 dni dla obywateli
następujących państw: Albania, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Egipt, Gwinea Równikowa, Haiti,
Irlandia, Japonia, Lesoto, Libia, Macedonia, Mali, Meksyk, Nowa Zelandia, Oman, Republika
Korei, Republika Południowej Afryki, Sierra Leone, Wenezuela, Zjednoczone Emiraty Arabskie,
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.
W zależności od ustawodawstwa krajowego dokumentem potwierdzającym nieprzerwany pobyt w
Polsce powyżej 90 dni może być wiza naukowa lub pracownicza, zezwolenie na pracę, zezwolenie
na pobyt czasowy, karta pobytu czasowego itd.

OPŁATY:
Dla obywateli Polski i Unii Europejskiej
Termin rozpatrzenia

Opłata konsularna

Opłata serwisowa
(z VAT)

wiza jednokrotna, dwukrotna
4-10 dni roboczych
35 €
25 €
1-3 dni roboczych
70 €
25 €
Wszystkie opłaty przyjmowane są w polskich złotych według kursu Narodowego Banku Polskiego.
Uwaga! Jeśli nie posiadacie Państwo obywatelstwa lub nie jesteście obywatelami Polski albo Unii

Europejskiej, prosimy skonsultować cenę Państwa wizy z pracownikiem call center Rosyjskiego
Centrum Wizowego.
Cena i terminy wydawania wiz obywatelom innych państw i osobom nieposiadającym obywatelstwa
obliczane są według «Cennika opłat konsularnych pobieranych przez placówki konsularne Federacji
Rosyjskiej».

