
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. 

Uwaga: Przed wydrukiem formularza wniosku wizowego należy się upewnić, że w oknie "Drukuj", 
rubryce "Rozmiar i obsuga stron" kropka  najduje się w okienku "Faktyczny rozmiar" jak 

przedstawiono na zrzucie ekranu. 

Wnioski wizowe należy osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej złożyć w Rosyjskim Centrum 
Wizowym (adres: ul. Partyzantów 8, lok. 101 80-254 Gdańsk, 

Polska (http://vfsglobal.com/russia/poland/, E-mail: info.rupol@vfshelpline.com) lub w 

Konsulacie po uprzednim zarejestrowaniu się tutaj (w przypadku braku wolnych miejsc w kolejce 

elektronicznej prosimy składać dokumenty w Rosyjskie Centrum Wizowe). 

Konsulat Generalny Rosji w Gdańsku 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. 

W celu podniesienia jakości usług świadczonych interesantom, wnioskującym o wydanie wizy 
wjazdowej do Federacji Rosyjskiej, w okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego Rosji w Gdańsku 
funkcjonuje Rosyjskie Centrum Wizowe w Gdańsku z siedzibą przy ul. Partyzantów 8, lok. 101, 80-
254 Gdańsk. 

Do zadań Centrum należy przyspieszenie i ułatwienie procedury uzyskania wizy, stworzenie 
maksymalnie wygodnych warunków dla interesantów, wyjaśnienie im przepisów dotyczących 
wjazdu i pobytu w Federacji Rosyjskiej, sprawdzenie kompletności dokumentów, stanowiących 
podstawę dla wydania wizy, oraz reprezentacja interesów petentów w wydziale konsularnym 
Ambasady (Konsulacie Generalnym) podczas składania (odbioru) dokumentów w ich imieniu. 

Podjęcie decyzji o wydaniu lub odmowie wydania wizy, oraz procedowanie w sprawie wydania 
samej wizy obywatelom obcych państw poza granicami Federacji Rosyjskiej pozostaje prerogatywą 
rosyjskich urzędów konsularnych. 

Dla interesantów zachowuje się możliwość bezpośredniego złożenia dokumentów w rosyjskiej 
placówce zagranicznej w celu uzyskania wizy. Taka możliwość realizowana jest poprzez rejestrację 
elektroniczną na wizytę na stronie internetowej urzędu 

konsularnego http://gdansk.kdmid.ru/queue. Po zarejestrowaniu się, prosimy wydrukować oraz 

zabrać ze sobą potwierdzenie rejestracji do Konsulatu. 

W celu zapobieżenia próbom oszustw w systemie online rejestracji placówka zagraniczna 
przyjmuje dokumenty wyłącznie od tych osób, dane personalne których zostały podane w systemie 
podczas wypełnienia wniosku. W przypadku wystąpienia rozbieżności między podanymi w 
systemie informacjami a danymi wnioskodawcy, dokumenty którego są składane w placówce 
zagranicznej, one nie są akceptowane do rozpatrzenia. Rezerwacja w systemie jednego terminu 
wizyty w placówce przewiduje możliwość złożenia tylko jednego kompletu dokumentów. 

  
- Wiza służbowa 

- Wiza biznesowa 

- Wiza humanitarna 

- Wiza turystyczna 

- Wiza prywatna 

- Wiza tranzytowa 

- Wiza dla dziennikarzy 
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Rodzaj wiz p/zl. 

1.Rozpatrywanie wniosku wizowego do 10 dni (tryb zwykły): 

- wiza turystyczna, biznesowa, tranzytowa 150 

- wiza prywatna jednokrotna/dwukrotna 150 

- wiza jednokrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy 301 

- wiza wielokrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy 902 

- wiza jednokrotna/dwukrotna dla osób, biorących udział w działalności 

religijnej 
150 

- wiza dla osób, biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych 

i artystycznych (nie komercyjnych), sportowych (dotyczy zawodów 

młodzieżowych), oraz wymianach młodzieżowych i samorządów 

partnerskich 

0 

- wiza na studia 301 

- wiza dla osób niepełnosprawnych (wszystkie kategorie) do 6 lat 0 

2. Rozpatrywanie wniosku wizowego do 3 dni w trybie ekspresowym (nie 

dotyczy wiz wielokrotnych na podstawie zaproszeń na druku firmowym): 

- wiza turystyczna, biznesowa, tranzytowa 300 

- wiza prywatna jednokrotna/dwukrotna 300 

- wiza jednokrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy 601 

- wiza wielokrotna dla wyjazdu w celu podjęcia pracy 1804 

- wiza jednokrotna/dwukrotna dla osób, biorących udział w działalności 

religijnej 
300 

- wiza dla osób, biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych 

i artystycznych (nie komercyjnych), sportowych (dotyczy zawodów 

młodzieżowych), oraz wymianach młodzieżowych i samorządów 

partnerskich 

300 

- wiza na studia 601 

- wiza dla osób niepełnosprawnych (wszystkie kategorie) do 6 lat 0 

- przeniesienie wizy do nowego paszportu 135 

  
 



O wjeździe cudzoziemców do obwodu kaliningradzkiego 
na podstawie wizy elektronicznej 

  

Od 1 lipca 2019 r. zgodnie z postanowieniem Rządu Federacji Rosyjskiej z 15 maja 
2019 r. nr 595 obywatele krajów obcych, wykaz których zatwierdza Rząd Federacji 
Rosyjskiej, mogą składać na stronie MSZ Rosji pod adresem: http://electronic-

visa.kdmid.ru/klgd_home_en.html wnioski o otrzymanie jednokrotnej wizy biznesowej, 
humanitarnej i turystycznej w postaci dokumentu elektronicznego (wizy elektroniczne) 
w celu wjazdu do obwodu kaliningradzkiego. 

Wizę elektroniczną dla wjazdu do obwodu kaliningradzkiego mogą otrzymać obywatele 
wymienionych niżej państw: Andora, Arabia Saudyjska, Austria, Bahrajn, Belgia, 
Bułgaria, Chiny (w tym Tajwan), Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Filipiny, 
Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Indie, Indonezja, Iran, Irlandia, Islandia, 
Japonia, Katar, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuwejt, Łotwa, Litwa, 
Liechtenstein, Luksemburg, Macedonia Północna, Malezja, Malta, Meksyk, Monako, 
Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Oman, Polska, Portugalia, Rumunia, San-Marino, 
Serbia, Singapur, Słowacja, Słowienia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Watykan, Węgry, 
Włochy. 

Wiza elektroniczna wydawana jest bezpłatnie na podstawie wniosku obywatela obcego 
państwa, który wypełnia się w formie elektronicznej na wspomnianej stronie MSZ Rosji 
nie później niż 4 dni kalendarzowe przed zaplanowanym wjazdem, razem z załączonym 
do niego zdjęciem cyfrowym w postaci pliku elektronicznego. Żaden inny dokument 
dla otrzymania wizy elektronicznej nie jest wymagany. 

Termin ważności wizy elektronicznej wynosi 30 dni, poczynając od dnia wydania. 
Pozwala na pobyt na terenie Federacji Rosyjskiej do 8 dób od daty wjazdu. 

Wizy elektroniczne dla wjazdu do obwodu kaliningradzkiego upoważniają do wjazdu 
do Federacji Rosyjskiej wyłącznie przez wymienione niżej przejścia graniczne Federacji 
Rosyjskiej, znajdujące się na terenie obwodu kaliningradzkiego: 

- lotnicze przejście graniczne „Kaliningrad (Chrabrowo)”; 

- morskie przejście graniczne „Kaliningrad” (wydziały w Kaliningradzie, Bałtyjsku i 
Swietłym); 

- drogowe przejścia graniczne „Bagrationowsk”, „Gusiew”, „Mamonowo (Grzechotki)”, 
„Mamonowo (Gronowo)”, „Morskoje”, „Pograniczny”, „Sowieck”, „Czernyszewskoje”; 

- kolejowe przejścia graniczne „Mamonowo”, „Sowieck”. 

Obywatele obcego państwa, którzy otrzymali wizy elektroniczne dla wjazdu do obwodu 
kaliningradzkiego, uprawnieni są do pobytu i przemieszczania się wyłącznie w 
granicach obwodu kaliningradzkiego. Wjazd na podstawie wiz elektronicznych na 
pozostałe tereny Federacji Rosyjskiej w celu przejazdu tranzytowego do obwodu 
kaliningradzkiego lub wyjazdu z niego, w tym poprzez lotniska w trybie 
bezprzesiadkowym, jest niemożliwy. 
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Firmy transportowe mogą sprawdzić, czy posiada obywatel obcego państwa ważną 
wizę elektroniczną, na zautomatyzowanej stronie MSZ Rosji pod 
adresem: https://evisacheck.kdmid.ru. Informacje o trybie sprawdzenia rozmieszczone 
są również na tej stronie w językach rosyjskim i angielskim. 
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