
 

 

ROSJA 

INFORMACJE PODSTAWOWE 

Czas oczekiwania na wizę: 

1 tydzień. Tryb ekspresowy 3 dni robocze (Ambasady) dostępny tylko dla zaproszeń potwierdzonych 
przez MSZ Rosyjski. W przypadku białego zaproszenia (od firmy) na wizę roczną, okres oczekiwania 
wzrasta do 10 dni roboczych. 

WIZY 

Wiza turystyczna: 

Wiza turystyczna wydawana jest na okres maksimum 30 dni, ale na daty ściśle wpisane we wniosku i 
pokrywające się z datami vouchera i dołączonego ubezpieczenia – wymogi: 

• paszport 

• wniosek wizowy wypełniony on-line 

• aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5cm, na białym tle, twarz na wprost 

• obowiązkowo ubezpieczenie obejmujące terytorium Rosji  

• voucher turystyczny i potwierdzenie przyjęcia turysty zagranicznego 

Wiza biznesowa: 

Wiza biznesowa wydawana jest na daty ściśle podane we wniosku pokrywające się z datami 
dołączonego zaproszenia i ubezpieczenia. Może być wydana jako wiza jednokrotna, dwukrotna lub 
wielokrotna. Ważność wizy według dat na wniosku (odpowiednio maksymalnie 30 dni przy wizie 
jednokrotnej, 90 dni przy wizie dwukrotnej i w przypadku wizy wielokrotnej 90 dni na każde 180 dni 
ważności wizy – wymogi: 

• paszport 

• wniosek wizowy wypełniony on-line 

• aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5x4,5cm, na białym tle, twarz na wprost 

• obowiązkowo ubezpieczenie obejmujące terytorium Rosji  

• zaproszenie od firmy rosyjskiej   



 

 

Komplet dokumentów prosimy przesłać na adres naszego biura w Warszawie 

DODATKOWE INFORMACJE 

Akceptowane są także białe zaproszenia od firm rosyjskich z zastrzeżeniami  Dotyczą one tylko 
obywateli krajów objętych układem z Schengen. Wydawane są bezpośrednio przez firmę. Dopuszcza 
się okazanie kolorowego scanu zaproszenia, ale tylko wysokiej jakości.  

Zaproszenie firmowe musi: 

• być wypisane na papierze firmowym w języku rosyjskim,  

• być podpisane przez dyrektora i podbite niebieską okrągłą pieczęcią 

• zawierać dane: imiona i nazwisko osoby zapraszanej, datę urodzenia i nr paszportu 

• zawierać charakterystykę i cel wyjazdu (szczegółowo),  

• określać kto ponosi koszty za wyjazd i zobowiązanie do poniesienia kosztów ewentualnej 

deportacji aplikanta z FR,  

• zawierać prośbę o wizę (jedno, dwu lub wielokrotną) na daty (podać daty dzienne od do, 

odpowiednio na 30 dni, 90 dni, 180 dni lub 1 rok) 

W Konsulatach Rosyjskich obowiązuje rejonizacja. Selekcji dokonuje się na podstawie organu 
wydającego paszport. Możemy pomóc w zorganizowaniu vouchera oraz ubezpieczenia. Mamy 
również możliwość organizacji zaproszenia potwierdzonego przez MSZ Rosyjski. Czas oczekiwania na 
zaproszenie wynosi od 10-25 dni roboczych a koszty są w przedziale 500PLN do 1000PLN. 

Paszport musi być standardowo ważny minimum 6 miesięcy dłużej niż koniec ważności przyszłej wizy 
oraz mieć minimum  2 wolne strony (bez żadnych pieczątek, ani slajdów po innych wizach), najlepiej 
przylegające do siebie i przeznaczone na wizy. 

Ważne: Prosimy sprawdzić stan techniczny paszportu, oraz ilość pustych stron. Paszport nie może 
posiadać żadnych uszkodzeń technicznych, szczególnie należy sprawdzić w jakim stanie jest pierwsza 
strona ze zdjęciem, czy nie posiada żadnych pęknięć przy łączeniu paszportu.  

 


