
Przykładowa procedura złożenia wniosku 

w celu uzyskania wizy turystycznej do Rosji 

Wiza turystyczna

Wizy  turystyczne  wydawane  są  osobom,  wyjeżdżającym  w  celach  turystycznych
(wycieczka, zwiedzanie etc.).

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;
4.Potwierdzenie przyjęcia turysty zagranicznego wystawione przez rosyjską firmę
turystyczną, zarejestrowaną w rosyjskim Federalnym Rejestrze Touroperatorów.

5.Ubezpieczenie  zdrowotne  z  pokryciem  €30  000  ważne  na  terenie  Federacji
Rosyjskiej na okres pobytu w Rosji. W przypadku wizy wielokrotnej – ważne na
okres pierwszego wjazdu.

Wiza turystyczna (jedno lub dwukrotna) wystawiana maksymalnie na okres do 30 dni.

W  Rosji  obowiązuje  konieczność  zameldowania  się  w  miejscu  pobytu w  organie
terytorialnym Federacyjnej Służby Migracyjnej Rosji.

Rodzaj wiz p/zl.
1.Rozpatrywanie wniosku wizowego do 10 dni (tryb zwykły):

- wiza turystyczna, biznesowa, tranzytowa 153

Rozpatrywanie  wniosku  wizowego  do  3  dni  w trybie  ekspresowym  (nie
dotyczy wiz wielokrotnych na podstawie zaproszeń na druku firmowym):

- wiza turystyczna, biznesowa, tranzytowa 306

http://visa.kdmid.ru/


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,  należy  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.

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.


	Wiza turystyczna

