Wizy do Rosji
Rosyjskie urzędy konsularne w Polsce przyjmują wnioski wizowe wypełnione wyłącznie
elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowane za pomocą specjalnej
strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru.
Wnioski wizowe należy osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej złożyć w Rosyjskim
Centrum Wizowym (adres: 02-516 Warszawa, ul.Starościńska 1, lok.C, www.polandifs.com, E-mail: info@poland-ifs.com) lub osobiście w Wydziale Konsularnym po
uprzednim zarejestrowaniu się tutaj.
Wydział Konsularny Ambasady Rosji w Polsce wydaje wizy obywatelom Rzeczypospolitej
Polskiej i innych państw UE w ramach Umowy między Wspólnotą Europejską a Federacją
Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji
Rosyjskiej.
Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku, proszę upewnić się, że posiadają Państwo:
1. Przeglądarka internetowa obsługującą szyfrowanie 128-bitowe z włączonym
JavaScript. Obecnie obsługujemy Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej oraz
Mozilla Firefox w wersji 3.6 i wyższej. Nie gwarantujemy poprawnego działania
strony z wykorzystaniem innych przeglądarek.
2. Program do przeglądania i wydruku plików w formacie PDF. Zalecamy program
Adobe Acrobat Reader.
3. Atramentowa lub laserowa drukarka do wydruku formularza wniosku wizowego.
4. Państwa ważny paszport..
5. Dokumenty, niezbędne do uzyskania wizy rosyjskiej zgodnej z celem Państwa
wyjazdu i czasem pobytu.
Wiza turystyczna
W celu uzyskania wizy należy przedstawić następujące dokumenty:
1. Paszport, ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności
wizy na wjazd do Rosji;
2. Wniosek wizowy wypełniony wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź
angielskim i wydrukowany za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu
Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru. Nie są przyjmowane kwestionariusze
nadesłane faksem lub pocztą.
3. Jedno zdjęcie
•

rozmiar 3,5 x 4,5 cm;

•

kolorowe, ostre, czyste i kontrastowe;

•

wydrukowane na papierze wysokiej jakości na jasnym tle;

•

nie starsze niż 6 miesięcy i umożliwiające identyfikacje osoby aplikującej;

•

zrobione na wprost, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka
głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii;

•

przedstawiające osobę bez nakrycia głowy, patrzącą na wprost, z zamkniętymi
ustami, twarz nie może być przesłonięta włosami.

4. Umowę świadczenia usług turystycznych (voucher turystyczny), a także potwierdzenie
obsługi turysty zagranicznego przez rosyjską organizację prowadzącą działalność
turystyczną.

5. Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem €30 000 ważne na terenie Federacji Rosyjskiej
na okres pobyty w Rosji. W przypadku wizy wielokrotnej – ważne na okres pierwszego
wjazdu.
Wiza turystyczna (jedno lub dwukrotna) wystawiana maksymalnie na okres do 30 dni.
Uwaga! W Rosji obowiązuje konieczność zameldowania się w miejscu pobytu w organie
terytorialnym Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji.
Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania wizy (wykaz niezbędnych dokumentów,
tryb złożenia dokumentów, wymagane parametry fotografii, opłaty, termin odbioru i
t.p.) mogą Państwo uzyskać wyłącznie w tej placówce dyplomatycznej, urzędzie
konsularnym Federacji Rosyjskiej w której będą Państwo składać dokumenty celem
uzyskania wizy.
Uwaga: przy wstrzymaniu wypełniania formularza na czas dłuższy niż 20 minut, sesja
zostanie zamknięta. W przypadku, jeśli Pastwo nie zapisali numeru wniosku lub nie
zachowali kopii roboczej, należy rozpocząć wypełnianie ponwnie.
Sposób wypełnienia elektronicznego formularza wniosku wizowego
1. Z wyświetlonej listy „Kraj“, w którym znajduje się placówka dyplomatyczna,
urząd konsularny Federacji Rosyjskiej lub Rosyjskie Centrum Wizowe,wybrać kraj
gdzie Państwo zamierzają wnioskować o uzyskanie wizy.
2. Z wyświetlonej listy „Język podpowiedzi“ proszę wybrać odpowiedni język.
Podpowiedzi te będą wyjaśniać sens pytań, na które należy udzielić odpowiedzi.
Jeśli do podpowiedzi wybrali Państwo język rosyjski, wszystkie odpowiedzi na
pytania wniosku wizowego należy wprowadzać wyłącznie w języku rosyjskim za
wyjątkiem nazwisk, imion, adresów i nazw instytucji, które należy wpisać w
języku angielskim. W przypadku wyboru języka innego niż rosyjski, wszystkie
Państwa odpowiedzi powinny być wpisane w języku ojczystym z wyłącznym
wykorzystaniem znaków alfabetu łacińskiego. W razie występowania w nazwisku
lub imieniu znaków alfabetu języka ojczystego nie zawartych w alfabecie
łacińskim (takich, jak Ñ, É, Ü, Ā, Ŏ lub Ç), przy wypełnianiu poszczególnych pól
formularza należy wpisać transliterację, umieszczoną w pierwszym odczytywanym
elektronicznie wierszu wpisu w Państwa paszporcie. Na przykład, jeśli zapis na
stronie z fotografią wygląda następująco: «Séo Türre», to we wniosku wizowym
należy wpisać imiona i nazwisko z powyższego wiersza.
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3. W celu rozpoczęcia wypełniania nowego formularza wniosku należy kliknąć
przycisk „Wypełnij nowy wniosek”. Aby kontynuować wypełnianie formularza,
edytować wcześniej wypełniony formularz, utworzyć nowy formularz na bazie
uprzednio wprowadzonych danych, proszę kliknąć przycisk „Otwórz wcześniej
wypełniony formularz”.
4. Należy zapisać numer wniosku wskazany w górnym prawym rogu strony. Będzie on
potrzebny do dalszego wypełniania wniosku w przypadku przerwania sesji. Celem
zachowania kopii roboczej formularza należy skorzystać z przycisku „Zachowaj
kopię”.
5. Proszę postępować według instrukcji zamieszczonych na każdej stronie formularza
wniosku. Pola zaznaczone symbolem „*” należy wypełnić obowiązkowo. W razie
pomyłek przy wypełnianiu lub braku wypełnienia pól obowiązkowych, zostaną one
zaznaczone i pojawi się pod nimi komunikat o błędzie, który należy skorygować.
6. Proszę wydrukować formularz wniosku na drukarce UWAGA: nie należy
zachowywać pliku PDF z formularzem na komputerze, do którego mogą mieć
dostęp osoby niepowołane do przeglądu lub zapisu Państwa danych osobowych. W
wypadku zachowania formularza wniosku na twardym dysku wspólnych lub
publicznych komputerów, na przykład w kawiarence internetowej lub bibliotece,

inni użytkownicy mogą odnaleźć i otworzyć Państwa wniosek.
7. Na wydrukowany formularz należy nakleić Państwa fotografię Wymiar 3,5 x 4,5,
wykonaną nie wcześniej, niż na pół roku przed złożeniem wniosku wizowego,
umieścić datę i podpis oraz z pozostałymi dokumentami niezbędnymi do uzyskania
wizy udać się do placówki dyplomatycznej, urzędu konsularnego lub Rosyjskiego
Centrum Wizowego celem otrzymania wizy.
UWAGA! Wypełnienie elektronicznego formularza wizowego jest jedynie początkowym
etapem procedury uzyskania wizy. Celem otrzymania wizy powinni Państwo przedłożyć
wszystkie niezbędne dokumenty w placówce dyplomatycznej, urzędzie konsularnym lub
Rosyjskim Centrum Wizowym, które zostały wskazane przy wypełnianiu elektronicznego
formularza wizowego.
Wypełnienie elektronicznego formularza wizowego poprzez tę stronę internetową
(wprowadzenie danych, drukowanie formularza, wysłanie do placówki dyplomatycznej,
urzędu konsularnego Federacji Rosyjskiej) oznacza dobrowolne wyrażenie przez Państwa
zgody na przetwarzanie, przesyłanie i przechowywanie danych wskazanych w formularzu
wniosku. Informacje podane w formularzu są przetwarzane i przechowywane z
zachowaniem wymogów rosyjskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Elektroniczny formularz wizowy będzie przechowywany przez okres 30 dni od daty jego
ostatniego zachowania.
Dane zamieszczone we wniosku powinny być pełne i rzetelne. Podanie fałszywych
informacji może skutkować odmową wydania lub anulowaniem już wydanej wizy, jak
również innymi działaniami, przewidzianymi prawem Federacji Rosyjskiej.

