WIZY do ROSJI

dla obywateli Polski

Jedziesz do Rosji? Pamiętaj, że przed wjazdem potrzebna Ci będzie odpowiednia wiza,
zaproszenie lub voucher, a także obowiązkowe ubezpieczenie turystyczne.
Wiza do Rosji wydawana jest osobom w celu swobodnego podróżowania po terenie tego kraju.
Dokumenty składamy we wtorki i piątki w godz. 08:00 a 09:00.

WIZA BIZNESOWA
Biznesowa / Służbowa 90-dniowa, 1-krotna
Ważność wizy: - zgodnie z zaproszeniem, max. do 90 dni.
 Biznesowa / Służbowa 90-dniowa, 2-krotna


Ważność wizy: - maksymalnie do 90 dni


Biznesowa / Służbowa 365-dniowa lub 2-letnia, wielokrotna
Ważność wizy: - wg dat określonych we wniosku wizowym,
- maks. czas przebywania to 180 dni w ciągu roku (po 90 dni na każde pół roku).

Opis:
- współpraca z rosyjskim partnerem,
- udział w targach,
- obsługa serwisowa,
- uczestnictwo w spotkaniach służbowych.
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA UZYSKANIA WIZY:
WNIOSEK WIZOWY:
1 wniosek wizowy – wypełnia się online na stronie wniosek wizowy dostępny tutaj
Formularz wniosku należy wypełnić w formie elektronicznej i wydrukować jednostronnie. Złożyć podpis
taki jak w paszporcie.
Nie martw się wypiszemy go razem w naszym biurze.
ZDJĘCIE:
Zdjęcia te określane są jako "biometryczne", czyli mające pozwolić na identyfikację osoby po stałych
cechach biometrycznych twarzy.
Cechy zdjęcia do wizy:
 wymiary – 35 mm x 45 mm
 tło: jednolite, jasne
 forma: na wprost, otwarte oczy, twarz nieprzysłonięta włosami, naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta
 w kolorze, dobra ostrość, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do
górnej części barków, tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
 bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
 wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy
PASZPORT: (oryginał)
Paszport powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu okresu
ważności wizy oraz koniecznie zawierać co najmniej dwie czyste strony.
ZAPROSZENIE:
wydane przez rosyjski MSZ (FSM) lub firmę rosyjską na papierze firmowym.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE:
obowiązkowe, min 30 000 EUR KL, pokrywające cały okres pobytu, które można wykupić w:
Agencji Turystycznej WILEJKA Wojciech M. Leszek
90 - 269 Łódź ul. Piotrkowska 20
tel. kom. +48 577 059 933
tel. +48 42 630 68 00 tel. +48 42 630 60 70 wilejka@wilejka.pl
FILIA:
95-100 Zgierz, Plac Kilińskiego /inf. turystyczna/
tel. +48 782 651 736 zgierz@wilejka.info
UWAGA!


W przypadku wizy 365-dniowej - kopia wykorzystanej wizy do Rosji (w ciągu ostatniego roku)



W przypadku wizy 2-letniej - kopia co najmniej jednej wykorzystanej wizy rocznej do Rosji

KOSZTY:

159 zł - opłata konsularna - TRYB NORMALNY
131 zł - obowiązkowa usługa serwisowa Rosyjskiego Centrum Wizowego
120 zł - Pośrednictwo wizowe
410 zł Razem
318 zł - opłata konsularna - TRYB EKSPRES
237 zł - obowiązkowa usługa serwisowa Rosyjskiego Centrum Wizowego
160 zł - Pośrednictwo wizowe
715 zł Razem
440 zł - zaproszenie do wizy jedno lub dwukrotnej do 90 dni / od firmy rosyjskiej na papierze firmowym
740 zł - zaproszenie do wizy wielokrotnej rocznej /od firmy rosyjskiej na papierze firmowym/
198 zł – polisa do 365 dni
129 zł – polisa do 90 dni
60 zł – polisa do 30 dni
33 zł – polisa do 14 dni
19 zł – polisa do 7 dni

Czas wyrabiania
Tryb standardowy ok. 10 - 14 dni

Tryb Ekspres ok. 7 dni

Dodatkowe informacje


Wiza wydawana jest na daty podane we wniosku jako data wjazdu i wyjazdu.



Konsulat ma prawo odmowy wydania wizy, zmiany wnioskowanej krotności, zmiany terminu
ważności wizy bez podania przyczyny.



Czas wyrabiania wiz podano w dniach roboczych konsulatu. Czas wyrabiania wiz liczony jest od
następnego dnia po otrzymaniu przez naszego pracownika wszystkich niezbędnych dokumentów do otrzymania wizy. Zawozimy dokumenty do Warszawy we wtorki i piątki. Czas oczekiwania ok. 10 – 14 dni tryb normalny. Ekspres ok. 7 dni.



W przypadku konieczności wizowania paszportów w innym mieście, niż miejsce składania dokumentów termin się wydłuża a koszt wzrasta o 80 zł + ewentualne opłaty kurierskie.



wiza biznesowa – wklejana w konsulacie, dlatego musisz dostarczyć nam swój paszport.

MASZ PYTANIA?

CHĘTNIE ODPOWIEMY!

Agencji Turystycznej WILEJKA Wojciech M. Leszek
90 - 269 Łódź ul. Piotrkowska 20
tel. kom. +48 577 059 933
tel. +48 42 630 68 00 tel. +48 42 630 60 70 wilejka@wilejka.pl
FILIA:
95-100 Zgierz, Plac Kilińskiego /inf. turystyczna/
tel. +48 782 651 736 zgierz@wilejka.info

WIZA TURYSTYCZNA
Turystyczna 30-dniowa, 1-krotna
Turystyczna 30-dniowa, 2-krotna
Opis: turystyka, zwiedzanie.
Ważność wizy: - wg dat określonych we wniosku wizowym, max 30 dni.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA UZYSKANIA WIZY:
WNIOSEK WIZOWY:
1 wniosek wizowy – wypełnia się online na stronie wniosek wizowy dostępny tutaj
Formularz wniosku należy wypełnić w formie elektronicznej i wydrukować jednostronnie. Złożyć podpis
taki jak w paszporcie. Nie martw się wypiszemy go razem w naszym biurze.
ZDJĘCIE:
Zdjęcia te określane są jako "biometryczne", czyli mające pozwolić na identyfikację osoby po stałych
cechach biometrycznych twarzy.
Cechy zdjęcia do wizy:
 wymiary – 35 mm x 45 mm
 tło: jednolite, jasne
 forma: na wprost, otwarte oczy, twarz nieprzysłonięta włosami, naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta
 w kolorze, dobra ostrość, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do
górnej części barków, tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
 bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
 wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy
PASZPORT: (oryginał)
Paszport powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu okresu
ważności wizy oraz koniecznie zawierać co najmniej dwie czyste strony.
VOUCHER TURYSTYCZNY/ poparcie wizowe - można zakupić w naszej Agencji
REZERWACJE HOTELOWE w planowanych miejscach pobytu na cały okres ważności wizy.
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE:
obowiązkowe, min 30 000 EUR KL, pokrywające cały okres pobytu, które można wykupić w:
Agencji Turystycznej WILEJKA Wojciech M. Leszek
90 - 269 Łódź ul. Piotrkowska 20
tel. kom. +48 577 059 933
tel. +48 42 630 68 00 tel. +48 42 630 60 70 wilejka@wilejka.pl
FILIA:
95-100 Zgierz, Plac Kilińskiego /inf. turystyczna/
tel. +48 782 651 736 zgierz@wilejka.info
Osoby niepełnoletnie: świadectwo urodzenia, kopie stron paszportów rodziców, zawierające dane
osobiste ze zdjęciem.
KOSZTY:

159 zł - opłata konsularna - tryb normalny
131 zł - obowiązkowa usługa serwisowa Rosyjskiego Centrum Wizowego
120 zł - Pośrednictwo wizowe
410 zł Razem

100 zł - Voucher turystyczny /poparcie wizowe - można zakupić w naszej agencji.
Przy aplikowaniu o wizę turystyczną do Rosji – należy obowiązkowo posiadać Voucher/Poparcie wizowe stanowi on osobny dokument i nie jest tożsamy z rezerwacją hotelową.
20 zł - Rezerwacja hotelowa potrzeba do wizy
60zł – polisa do 30 dni
33zł – polisa do 14 dni
19zł – polisa do 7 dni

Czas wyrabiania
Tryb standardowy ok. 10 - 14 dni

Wizy turystyczne nie są wydawane w trybie ekspres.

Wiza Turystyczna – wklejana w konsulacie, dlatego musisz dostarczyć nam swój paszport. Wiza dostępna dla przekraczających granicę raz (1-krotna) albo dwa razy (2-krotna). Umożliwia pobyt w Rosji
maksymalnie do 30 dni.

Dodatkowe informacje


Wiza wydawana jest na daty podane we wniosku jako data wjazdu i wyjazdu.



Konsulat ma prawo odmowy wydania wizy, zmiany wnioskowanej krotności, zmiany terminu
ważności wizy bez podania przyczyny.



Czas wyrabiania wiz podano w dniach roboczych konsulatu. Czas wyrabiania wiz liczony jest od
następnego dnia po otrzymaniu przez naszego pracownika wszystkich niezbędnych dokumentów do otrzymania wizy. Zawozimy dokumenty do Warszawy we wtorki i piątki. Czas oczekiwania ok. 10 – 14 dni tryb normalny. Ekspres ok. 7 dni.



W przypadku konieczności wizowania paszportów w innym mieście, niż miejsce składania dokumentów termin się wydłuża a koszt wzrasta o 80 zł + ewentualne opłaty kurierskie.



Konieczne jest podanie dokładnych dat obu planowanych pobytów w Rosji



Wizy są wydawane jedynie w przypadku podróży z Polski przez Rosję do dalszych krajów i powrót przez Rosję



Wizy do 14 dni pobytu – konieczna rezerwacja hotelu na cały pobyt



Wizy powyżej 14 dni pobytu – wymagany dowód (rachunek) opłaconego hotelu przynajmniej za
połowę planowanego pobytu.



wiza turystyczna – wklejana w konsulacie, dlatego musisz dostarczyć nam swój paszport.

Ważne


Wizy turystyczne na Kaukaz mają wydłużony tryb wizowania - 8-10 dni roboczych ambasady



Wymagane jest posiadanie wizy do kraju docelowego lub szczegółowy plan podróży z opisem
całej trasy podróży dzień po dniu z informacjami jakim samochodem się jedzie, kopia dowodu
rejestracyjnego, kopia prawa jazdy kierowcy lub dołączenie biletów lotniczych na całą podróż w
obie strony.

MASZ PYTANIA?

CHĘTNIE ODPOWIEMY!

Agencji Turystycznej WILEJKA Wojciech M. Leszek
90 - 269 Łódź ul. Piotrkowska 20
tel. kom. +48 577 059 933
tel. +48 42 630 68 00 tel. +48 42 630 60 70 wilejka@wilejka.pl
FILIA:
95-100 Zgierz, Plac Kilińskiego /inf. turystyczna/
tel. +48 782 651 736 zgierz@wilejka.info

E-WIZA
Od 1 lipca 2019 do Kaliningradu oraz Obwodu Kaliningradzkiego, a od 1 października 2019 do
Sankt Petersburga i całego Obwodu Leningradzkiego obywatele Polski uzyskali możliwość wjazdu na
podstawie e-visy. E-wiza elektroniczna do obu miejsc jest ważna 30 dni od daty wydania, i umożliwia
pobyt do 8 dni na terenie tych rejonów. Aplikować o e-wizę można maksymalnie na 20 dni przed i na
minimum 4 dni przed planowaną datą podróży.

WIZA DO OBWODU KALININGRADZKIEGO 1-krotna
WIZA DO PETERSBURGA I OBWODU LENINGRADZKIEGO 1-krotna

WIZA NA ROSYJSKI DALEKI WSCHÓD

1-krotna:
Umożliwia podróżowanie m.in.: do Kraju Nadmorskiego (Władywostoku), Buriacji (Ułan Ude), Kraju
Chabarowskiego i Kamczackiego
Opis:

turystyczny, biznesowy, humanitarny.
Ważność wizy:
- od daty wydania wizy ważna przez 30 dni (w tym do 8 dni pobytu – nie dłużej niż 192h)
- aplikacja możliwa najwcześniej na 20 dni przed datą podróży
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA UZYSKANIA WIZY:
WNIOSEK WIZOWY:
1 wniosek wizowy – wypełnia się online na stronie
Pobierz dokumenty:

EVISARosja (1).pdf

ZDJĘCIE:
dobrej jakości elektroniczną wersję zdjęcia paszportowego 1 szt.
Zdjęcie to określane są jako "biometryczne, czyli mające pozwolić na identyfikację osoby po stałych
cechach biometrycznych twarzy.
Cechy zdjęcia do wizy:
 wymiary – 35 mm x 45 mm
 tło: jednolite, jasne
 forma: na wprost, otwarte oczy, twarz nieprzysłonięta włosami, naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta
 w kolorze, dobra ostrość, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do
górnej części barków, tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
 bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
 wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy
PASZPORT:
skan pierwszej strony paszportu (strony ze zdjęciem)
Paszport musi być ważny jeszcze przynajmniej 180 dni licząc od daty ważności e-wizy, i posiadać
minimum jedna wolna stronę na wbicie pieczątek wjazdowo-wyjazdowych.

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE:
obowiązkowe, min 30 000 EUR KL, pokrywające cały okres pobytu, które można wykupić w:
Agencji Turystycznej WILEJKA Wojciech M. Leszek
90 - 269 Łódź ul. Piotrkowska 20
tel. kom. +48 577 059 933
tel. +48 42 630 68 00 tel. +48 42 630 60 70 wilejka@wilejka.pl
FILIA:
95-100 Zgierz, Plac Kilińskiego /inf. turystyczna/
tel. +48 782 651 736 zgierz@wilejka.info
KOSZTY:

90 zł - Pośrednictwo wizowe
90 zł Razem
33zł – polisa do 14 dni
19zł – polisa do 7 dni

Czas wyrabiania
Tryb standardowy ok. 6 dni

Dodatkowe informacje
1. Elektroniczna wiza do Obwodu Kaliningradzkiego obowiązuje na następujących przejściach granicznych:
Lotnicze: lotnisko w Kaliningradzie (Khrabrovo)
Promowe: punkty graniczne w miastach: Kaliningrad, Bałtijsk i Svetly
Kolejowe: punkty graniczne w miastach: Mamonovo, Sovetsk
Samochodem w następujących punktach: Bagrationovsk, Gusev, Mamonovo (Grzechot
ki), Mamonovo (Gronowo), Morskoje, Pogranichny, Sovetsk, Chernyshevskoye
.
2. Elektroniczna wiza do Petersburga i Obwodu Leningradzkiego obowiązuje na następujących przejściach granicznych:
Lotnicze: Port lotniczy Petersburg-Pułkowo
Promowe: Vysotsk, Wielki Port Sankt Petersburg, Pasażerski Port Sankt Petersburg
Kolejowe: punkty graniczne w miastach: Mamonovo, Sovetsk
Samochodem w następujących punktach: Ivangorod, Torfyanovka, Brusnitchnoe,
Swietogorsk
Przejście dla pieszych: Iwangorod
Wjazd i wyjazd legitymując się wizą elektroniczną do Petersburga transportem
kolejowym jest obecnie niemożliwy.
3. Możliwe przejścia graniczne z e-wizą na rosyjski Daleki Wschód:
Region: Kraj Nadmorski (Primorsky Krai)
Lotnicze: Władywostok (lotnisko (Kniewiczi)
Morskie: Władywostok, Zarubino, Posjet
Kolejowe: Pogranicznyj, Chasan, Mahalino
Drogowe: Połtawka, Turij Róg
Region: Obwód sachaliński
Lotnicze: Jużno-Sachalińsk (lotnisko Chomutowo)
Morskie: Korsakow
Region: Kraj Kamczacki
Lotnicze: Pietropawłowsk Kamczacki (Jelizowo)

Morskie: Pietropawłowsk Kamczacki
Region: Obwód amurski
Lotnicze: Błagowieszczeńsk
Region: Kraj Chabarowski
Lotnicze: Chabarowsk (Nowy)
Region: Czukocki Okręg Autonomiczny
Lotnicze: Anadyr (Ugolny)
Region: Buriacja
Lotnicze: Ułan-Ude (Muchino)
Region: Kraj Zabajkalski
Lotnicze: Czyta (Kadała)

Ważne


E-wiz
do Obwodu Kaliningradzkiego, do Petersburga i Obwodu Leningradzkiego na Rosyjski Daleki
Wschód nie można przedłużać.



Formularz wniosku o wizę elektroniczną można wypełniać na stronie nie wcześniej niż 20 dni i
nie później niż 4 dni przed planowaną datą wjazdu do Obwodu Kaliningradzkiego.

(e-wiza) – wizy wydawane w formie elektronicznej i wysyłana drogą
mailową.
MASZ PYTANIA?

CHĘTNIE ODPOWIEMY!

Agencji Turystycznej WILEJKA Wojciech M. Leszek
90 - 269 Łódź ul. Piotrkowska 20
tel. kom. +48 577 059 933
tel. +48 42 630 68 00 tel. +48 42 630 60 70 wilejka@wilejka.pl
FILIA:
95-100 Zgierz, Plac Kilińskiego /inf. turystyczna/
tel. +48 782 651 736 zgierz@wilejka.info

WIZA PRYWATNA
Prywatna 90-dniowa, 1-krotna
Prywatna 90-dniowa, 2-krotna
Opis:
- wizyty u rodziny / znajomych, sprawy prywatne, na groby krewnych do 10 dni.
Ważność wizy: - wg dat określonych we wniosku wizowym max. do 90 dni.
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA UZYSKANIA WIZY:
WNIOSEK WIZOWY:
1 wniosek wizowy – wypełnia się online na stronie wniosek wizowy dostępny tutaj
Formularz wniosku należy wypełnić w formie elektronicznej i wydrukować jednostronnie. Złożyć podpis
taki jak w paszporcie.
Nie martw się wypiszemy go razem w naszym biurze.
ZDJĘCIE:
Zdjęcia te określane są jako "biometryczne", czyli mające pozwolić na identyfikację osoby po stałych
cechach biometrycznych twarzy.
Cechy zdjęcia do wizy:
 wymiary – 35 mm x 45 mm
 tło: jednolite, jasne
 forma: na wprost, otwarte oczy, twarz nieprzysłonięta włosami, naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta
 w kolorze, dobra ostrość, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do
górnej części barków, tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
 bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
 wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy
PASZPORT: (oryginał)
Paszport powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu okresu
ważności wizy oraz koniecznie zawierać co najmniej dwie czyste strony.
ZAPROSZENIE:
wydane przez rosyjski MSZ (FSM)
wzór
zaproszenia.pdf

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE:
obowiązkowe, min 30 000 EUR KL, pokrywające cały okres pobytu, które można wykupić w:
Agencji Turystycznej WILEJKA Wojciech M. Leszek
90 - 269 Łódź ul. Piotrkowska 20
tel. kom. +48 577 059 933
tel. +48 42 630 68 00 tel. +48 42 630 60 70 wilejka@wilejka.pl
FILIA:
95-100 Zgierz, Plac Kilińskiego /inf. turystyczna/
tel. +48 782 651 736 zgierz@wilejka.info

159 zł - opłata konsularna - TRYB NORMALNY
131 zł - obowiązkowa usługa serwisowa Rosyjskiego Centrum Wizowego
120 zł - Pośrednictwo wizowe
410 zł Razem

318 zł - opłata konsularna - TRYB EKSPRES
237 zł - obowiązkowa usługa serwisowa Rosyjskiego Centrum Wizowego
160 zł - Pośrednictwo wizowe
715 zł Razem
129 zł – polisa do 90 dni
60 zł – polisa do 30 dni
33 zł – polisa do 14 dni
19 zł – polisa do 7 dni

Dodatkowe informacje


Wiza wydawana jest na daty podane we wniosku jako data wjazdu i wyjazdu.



Konsulat ma prawo odmowy wydania wizy, zmiany wnioskowanej krotności, zmiany terminu
ważności wizy bez podania przyczyny.



Czas wyrabiania wiz podano w dniach roboczych konsulatu. Czas wyrabiania wiz liczony jest od
następnego dnia po otrzymaniu przez naszego pracownika wszystkich niezbędnych dokumentów do otrzymania wizy. Zawozimy dokumenty do Warszawy we wtorki i piątki. Czas oczekiwania ok. 10 – 14 dni tryb normalny. Ekspres ok. 7 dni.



W przypadku konieczności wizowania paszportów w innym mieście, niż miejsce składania dokumentów termin się wydłuża a koszt wzrasta o 80 zł + ewentualne opłaty kurierski.



WYJAZD NA GROBY:
W przypadku wyjazdu na groby krewnych zamiast zaproszenia należy złożyć dokumenty
potwierdzające fakt istnienia pochówku wystawione przez władze rosyjskie, a także dokumenty
potwierdzające stopień pokrewieństwa z pochowanym (oryginał lub kopia). W tym celu
wystawiana jest wiza jednokrotna na okres 10 dni.



wiza prywatna – wklejana w konsulacie, dlatego musisz dostarczyć nam swój paszport.

MASZ PYTANIA?

CHĘTNIE ODPOWIEMY!

Agencji Turystycznej WILEJKA Wojciech M. Leszek
90 - 269 Łódź ul. Piotrkowska 20
tel. kom. +48 577 059 933
tel. +48 42 630 68 00 tel. +48 42 630 60 70 wilejka@wilejka.pl
FILIA:
95-100 Zgierz, Plac Kilińskiego /inf. turystyczna/
tel. +48 782 651 736 zgierz@wilejka.info

WIZA TRANZYTOWA
10-dniowa, 1-krotna
10-dniowa, 2-krotna
Opis: tranzyt
Ważność wizy:
- 3 dni w jedną stronę drogą lotniczą, do 10 dni w jedną stronę drogą lądową.
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA UZYSKANIA WIZY:
WNIOSEK WIZOWY:
1 wniosek wizowy – wypełnia się online na stronie wniosek wizowy dostępny tutaj
Formularz wniosku należy wypełnić w formie elektronicznej i wydrukować jednostronnie. Złożyć podpis
taki jak w paszporcie.
Nie martw się wypiszemy go razem w naszym biurze.
ZDJĘCIE:
Zdjęcia te określane są jako "biometryczne", czyli mające pozwolić na identyfikację osoby po stałych
cechach biometrycznych twarzy.
Cechy zdjęcia do wizy:
 wymiary – 35 mm x 45 mm
 tło: jednolite, jasne
 forma: na wprost, otwarte oczy, twarz nieprzysłonięta włosami, naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta
 w kolorze, dobra ostrość, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do
górnej części barków, tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
 bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
 wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy
PASZPORT: (oryginał)
Paszport powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu okresu
ważności wizy oraz koniecznie zawierać co najmniej dwie czyste strony.
PODANIE o wydanie wizy tranzytowej
WAŻNA WIZA DO KRAJU DOCELOWEGO
BILET LOTNICZY LUB KOLEJOWY
PODRÓŻ AUTEM LUB MOTOCYKLEM
Jeśli podróż odbywa się autem lub motocyklem należy przedstawić: kopie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego oraz podanie w sprawie wydania wizy tranzytowej ze wskazaniem: danych paszportowych
(imię, nazwisko, data urodzenia, nr paszportu, data ważności paszportu, miejsce zamieszkania,
obywatelstwo płeć), nr rejestracyjnego pojazdu, koloru nadwozia, dokładnej informacji o trasie podróży
(licząc 500 km na dobę).
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE:
obowiązkowe, min 30 000 EUR KL, pokrywające cały okres pobytu, które można wykupić w:
Agencji Turystycznej WILEJKA Wojciech M. Leszek
90 - 269 Łódź ul. Piotrkowska 20
tel. kom. +48 577 059 933
tel. +48 42 630 68 00 tel. +48 42 630 60 70 wilejka@wilejka.pl
FILIA:
95-100 Zgierz, Plac Kilińskiego /inf. turystyczna/
tel. +48 782 651 736 zgierz@wilejka.info
KOSZTY:

159 zł - opłata konsularna - TRYB NORMALNY
131 zł - obowiązkowa usługa serwisowa Rosyjskiego Centrum Wizowego
120 zł - Pośrednictwo wizowe
410 zł Razem
318 zł - opłata konsularna - TRYB EKSPRES
237 zł - obowiązkowa usługa serwisowa Rosyjskiego Centrum Wizowego
160 zł - Pośrednictwo wizowe
715 zł Razem
33 zł – polisa do 14 dni
19 zł – polisa do 7 dni

Dodatkowe informacje


Wiza wydawana jest na daty podane we wniosku jako data wjazdu i wyjazdu.



Konsulat ma prawo odmowy wydania wizy, zmiany wnioskowanej krotności, zmiany terminu
ważności wizy bez podania przyczyny.



Czas wyrabiania wiz podano w dniach roboczych konsulatu. Czas wyrabiania wiz liczony jest od
następnego dnia po otrzymaniu przez naszego pracownika wszystkich niezbędnych dokumentów do otrzymania wizy. Zawozimy dokumenty do Warszawy we wtorki i piątki. Czas oczekiwania ok. 10 – 14 dni tryb normalny. Ekspres ok. 7 dni.



W przypadku konieczności wizowania paszportów w innym mieście, niż miejsce składania dokumentów termin się wydłuża a koszt wzrasta o 80 zł + ewentualne opłaty kurierski.



wiza tranzytowa – wklejana w konsulacie, dlatego musisz dostarczyć nam swój paszport.

MASZ PYTANIA?

CHĘTNIE ODPOWIEMY!

Agencji Turystycznej WILEJKA Wojciech M. Leszek
90 - 269 Łódź ul. Piotrkowska 20
tel. kom. +48 577 059 933
tel. +48 42 630 68 00 tel. +48 42 630 60 70 wilejka@wilejka.pl
FILIA:
95-100 Zgierz, Plac Kilińskiego /inf. turystyczna/
tel. +48 782 651 736 zgierz@wilejka.info

WIZA PRACOWNICZA
Pracownicza 90-dniowa, 1-krotna
Pracownicza 3-letnia, wielokrotna ważność wizy: - do 3-ech lat
Opis: - praca
Ważność wizy: - wg dat określonych we wniosku wizowym,
- do 90 dni z późniejszym przedłużeniem przez organy Federalnej Służby Migracyjnej.
praca (dla wykwalifikowanych fachowców)

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA UZYSKANIA WIZY:
WNIOSEK WIZOWY:
1 wniosek wizowy – wypełnia się online na stronie wniosek wizowy dostępny tutaj
Formularz wniosku należy wypełnić w formie elektronicznej i wydrukować jednostronnie. Złożyć podpis
taki jak w paszporcie.
Nie martw się wypiszemy go razem w naszym biurze.
ZDJĘCIE:
Zdjęcia te określane są jako "biometryczne", czyli mające pozwolić na identyfikację osoby po stałych
cechach biometrycznych twarzy.
Cechy zdjęcia do wizy:
 wymiary – 35 mm x 45 mm
 tło: jednolite, jasne
 forma: na wprost, otwarte oczy, twarz nieprzysłonięta włosami, naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta
 w kolorze, dobra ostrość, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do
górnej części barków, tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
 bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
 wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy
PASZPORT: (oryginał)
Paszport powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu okresu
ważności wizy oraz koniecznie zawierać co najmniej dwie czyste strony.
ZAPROSZENIE:
Ważne zaproszenie do Rosji potwierdzone przez rosyjski MSZ /FSM

wzór
zaproszenia.pdf

ZAŚWIADCZENIE:
Zaświadczenie o braku zakażenia wirusem HIV potwierdzone przez polska placówke
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE:
obowiązkowe, min 30 000 EUR KL, pokrywające cały okres pobytu, które można wykupić w:
Agencji Turystycznej WILEJKA Wojciech M. Leszek
90 - 269 Łódź ul. Piotrkowska 20
tel. kom. +48 577 059 933
tel. +48 42 630 68 00 tel. +48 42 630 60 70 wilejka@wilejka.pl
FILIA:
95-100 Zgierz, Plac Kilińskiego /inf. turystyczna/
tel. +48 782 651 736 zgierz@wilejka.info

KOSZTY wizy do 90 dni

300 zł - opłata konsularna - TRYB NORMALNY
131 zł - obowiązkowa usługa serwisowa Rosyjskiego Centrum Wizowego
120 zł - Pośrednictwo wizowe
551 zł Razem
899 zł - opłata konsularna - TRYB EKSPRES
131 zł - obowiązkowa usługa serwisowa Rosyjskiego Centrum Wizowego
160 zł - Pośrednictwo wizowe
1190 zł Razem
KOSZTY wizy 3-letniej

899 zł - opłata konsularna - TRYB NORMALNY
131 zł - obowiązkowa usługa serwisowa Rosyjskiego Centrum Wizowego
120 zł - Pośrednictwo wizowe
1150 zł Razem
1799 zł - opłata konsularna - TRYB EKSPRES
237 zł - obowiązkowa usługa serwisowa Rosyjskiego Centrum Wizowego
160 zł - Pośrednictwo wizowe
2196 zł Razem
198 zł – polisa do 365 dni
129 zł – polisa do 90 dni
60 zł – polisa do 30 dni
33 zł – polisa do 14 dni
19 zł – polisa do 7 dni

Czas wyrabiania
Tryb standardowy ok. 10 - 14 dni

Tryb Ekspres ok. 7 dni

Dodatkowe informacje


Wiza wydawana jest na daty podane we wniosku jako data wjazdu i wyjazdu.



Konsulat ma prawo odmowy wydania wizy, zmiany wnioskowanej krotności, zmiany terminu
ważności wizy bez podania przyczyny.



Czas wyrabiania wiz podano w dniach roboczych konsulatu. Czas wyrabiania wiz liczony jest od
następnego dnia po otrzymaniu przez naszego pracownika wszystkich niezbędnych dokumentów do otrzymania wizy. Zawozimy dokumenty do Warszawy we wtorki i piątki. Czas oczekiwania ok. 10 – 14 dni tryb normalny. Ekspres ok. 7 dni.



W przypadku konieczności wizowania paszportów w innym mieście, niż miejsce składania dokumentów termin się wydłuża a koszt wzrasta o 80 zł + ewentualne opłaty kurierskie.



wiza pracownicza – wklejana w konsulacie, dlatego musisz dostarczyć nam swój paszport.

MASZ PYTANIA?

CHĘTNIE ODPOWIEMY!

Agencji Turystycznej WILEJKA Wojciech M. Leszek
90 - 269 Łódź ul. Piotrkowska 20
tel. kom. +48 577 059 933
tel. +48 42 630 68 00 tel. +48 42 630 60 70 wilejka@wilejka.pl
FILIA:
95-100 Zgierz, Plac Kilińskiego /inf. turystyczna/
tel. +48 782 651 736 zgierz@wilejka.info

WIZA HUMANITARNA
Humanitarna 90-dniowa, 1-krotna
Humanitarna 90-dniowa, 2-krotna
Humanitarna Sportowa 90-dniowa, 1-krotna
Humanitarna 90-dniowa, wielokrotna - max. do 180 dni w roku (90 dni na każde pół roku).
Opis:
- wydawana jest osobom biorącym udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, w tym programach uniwersyteckich i innych programach wymiany
Ważność wiz: - wg dat określonych we wniosku wizowym,- do 90 dni.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA UZYSKANIA WIZY:
WNIOSEK WIZOWY:
1 wniosek wizowy – wypełnia się online na stronie wniosek wizowy dostępny tutaj
Formularz wniosku należy wypełnić w formie elektronicznej i wydrukować jednostronnie. Złożyć podpis
taki jak w paszporcie.
Nie martw się wypiszemy go razem w naszym biurze.
ZDJĘCIE:
Zdjęcia te określane są jako "biometryczne", czyli mające pozwolić na identyfikację osoby po stałych
cechach biometrycznych twarzy.
Cechy zdjęcia do wizy:
 wymiary – 35 mm x 45 mm
 tło: jednolite, jasne
 forma: na wprost, otwarte oczy, twarz nieprzysłonięta włosami, naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta
 w kolorze, dobra ostrość, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do
górnej części barków, tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
 bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
 wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy
PASZPORT: (oryginał)
Paszport powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu okresu
ważności wizy oraz koniecznie zawierać co najmniej dwie czyste strony.
ZAPROSZENIE:
Zaproszenie wydane przez rosyjski MSZ (FSM) lub wystawione przez rosyjską lub zagraniczną osobę
prawną, zarejestrowaną na terenie Federacji Rosyjskiej.
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE:
obowiązkowe, min 30 000 EUR KL, pokrywające cały okres pobytu, które można wykupić w:
Agencji Turystycznej WILEJKA Wojciech M. Leszek
90 - 269 Łódź ul. Piotrkowska 20
tel. kom. +48 577 059 933
tel. +48 42 630 68 00 tel. +48 42 630 60 70 wilejka@wilejka.pl
FILIA:
95-100 Zgierz, Plac Kilińskiego /inf. turystyczna/
tel. +48 782 651 736 zgierz@wilejka.info

KOSZTY WIZY HUMANITARNEJ

0 zł - opłata konsularna - TRYB NORMALNY
131 zł - obowiązkowa usługa serwisowa Rosyjskiego Centrum Wizowego
120 zł - Pośrednictwo wizowe
251 zł Razem
290 zł - opłata konsularna - TRYB EKSPRES
237 zł - obowiązkowa usługa serwisowa Rosyjskiego Centrum Wizowego
160 zł - Pośrednictwo wizowe
687 zł Razem

KOSZTY WIZY HUMANITARNEJ SPORTOWEJ

159 zł - opłata konsularna - TRYB NORMALNY
131 zł - obowiązkowa usługa serwisowa Rosyjskiego Centrum Wizowego
120 zł - Pośrednictwo wizowe
410 zł Razem
318 zł - opłata konsularna - TRYB EKSPRES
237 zł - obowiązkowa usługa serwisowa Rosyjskiego Centrum Wizowego
160 zł - Pośrednictwo wizowe
715 zł Razem
198 zł – polisa do 365 dni
129 zł – polisa do 90 dni
60 zł – polisa do 30 dni
33 zł – polisa do 14 dni
19 zł – polisa do 7 dni

Czas wyrabiania
Tryb standardowy ok. 10 - 14 dni

Tryb Ekspres ok. 7 dni

Dodatkowe informacje


Wiza wydawana jest na daty podane we wniosku jako data wjazdu i wyjazdu.



Konsulat ma prawo odmowy wydania wizy, zmiany wnioskowanej krotności, zmiany terminu
ważności wizy bez podania przyczyny.



Czas wyrabiania wiz podano w dniach roboczych konsulatu. Czas wyrabiania wiz liczony jest od
następnego dnia po otrzymaniu przez naszego pracownika wszystkich niezbędnych dokumentów do otrzymania wizy. Zawozimy dokumenty do Warszawy we wtorki i piątki. Czas oczekiwania ok. 10 – 14 dni tryb normalny. Ekspres ok. 7 dni.



W przypadku konieczności wizowania paszportów w innym mieście, niż miejsce składania dokumentów termin się wydłuża a koszt wzrasta o 80 zł + ewentualne opłaty kurierskie.



wiza humanitarna – wklejana w konsulacie, dlatego musisz dostarczyć nam swój paszport.



Wielokrotna wiza na okres do 1 roku wystawiana jest pod warunkiem wykorzystania poprzedniej
1 lub 2-krotnej rosyjskiej wizy

MASZ PYTANIA?

CHĘTNIE ODPOWIEMY!

Agencji Turystycznej WILEJKA Wojciech M. Leszek
90 - 269 Łódź ul. Piotrkowska 20
tel. kom. +48 577 059 933
tel. +48 42 630 68 00 tel. +48 42 630 60 70 wilejka@wilejka.pl
FILIA:
95-100 Zgierz, Plac Kilińskiego /inf. turystyczna/
tel. +48 782 651 736 zgierz@wilejka.info

WIZA STUDENCKA
Studencka 90-dniowa, 1-krotna
Studencka 90-dniowa, 2-krotna
Studencka 90-dniowa, wielokrotna
Opis:
- podjęcie studiów, stażu, kursów.
Ważność wiz: - wg dat określonych we wniosku wizowym,
- do 90 dni z późniejszym przedłużeniem przez organy Federalnej Służby Migracyjne.
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA UZYSKANIA WIZY:
WNIOSEK WIZOWY:
1 wniosek wizowy – wypełnia się online na stronie wniosek wizowy dostępny tutaj
Formularz wniosku należy wypełnić w formie elektronicznej i wydrukować jednostronnie. Złożyć podpis
taki jak w paszporcie.
Nie martw się wypiszemy go razem w naszym biurze.
ZDJĘCIE:
Zdjęcia te określane są jako "biometryczne", czyli mające pozwolić na identyfikację osoby po stałych
cechach biometrycznych twarzy.
Cechy zdjęcia do wizy:
 wymiary – 35 mm x 45 mm
 tło: jednolite, jasne
 forma: na wprost, otwarte oczy, twarz nieprzysłonięta włosami, naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta
 w kolorze, dobra ostrość, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do
górnej części barków, tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
 bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
 wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy
PASZPORT: (oryginał)
Paszport powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu okresu
ważności wizy oraz koniecznie zawierać co najmniej dwie czyste strony.
ZAPROSZENIE:
wydane przez rosyjski MSZ (FSM)
ZAŚWIADCZENIE:
Zaświadczenie o braku zakażenia wirusem HIV potwierdzone przez polska placówkę.
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE:
obowiązkowe, min 30 000 EUR KL, pokrywające cały okres pobytu, które można wykupić w:
Agencji Turystycznej WILEJKA Wojciech M. Leszek
90 - 269 Łódź ul. Piotrkowska 20
tel. kom. +48 577 059 933
tel. +48 42 630 68 00 tel. +48 42 630 60 70 wilejka@wilejka.pl
FILIA:
95-100 Zgierz, Plac Kilińskiego /inf. turystyczna/
tel. +48 782 651 736 zgierz@wilejka.info

KOSZTY

0 zł - opłata konsularna - TRYB NORMALNY
131 zł - obowiązkowa usługa serwisowa Rosyjskiego Centrum Wizowego
120 zł - Pośrednictwo wizowe
251 zł Razem
290 zł - opłata konsularna - TRYB EKSPRES
237 zł - obowiązkowa usługa serwisowa Rosyjskiego Centrum Wizowego
160 zł - Pośrednictwo wizowe
687 zł Razem
198 zł – polisa do 365 dni
129 zł – polisa do 90 dni
60 zł – polisa do 30 dni
33 zł – polisa do 14 dni
19 zł – polisa do 7 dni

Czas wyrabiania
Tryb standardowy ok. 10 - 14 dni

Tryb Ekspres ok. 7 dni

Dodatkowe informacje


Wiza wydawana jest na daty podane we wniosku jako data wjazdu i wyjazdu.



Konsulat ma prawo odmowy wydania wizy, zmiany wnioskowanej krotności, zmiany terminu
ważności wizy bez podania przyczyny.



Czas wyrabiania wiz podano w dniach roboczych konsulatu. Czas wyrabiania wiz liczony jest od
następnego dnia po otrzymaniu przez naszego pracownika wszystkich niezbędnych dokumentów do otrzymania wizy. Zawozimy dokumenty do Warszawy we wtorki i piątki. Czas oczekiwania ok. 10 – 14 dni tryb normalny. Ekspres ok. 7 dni.



W przypadku konieczności wizowania paszportów w innym mieście, niż miejsce składania dokumentów termin się wydłuża a koszt wzrasta o 80 zł + ewentualne opłaty kurierskie.



wiza biznesowa – wklejana w konsulacie, dlatego musisz dostarczyć nam swój paszport.

MASZ PYTANIA?

CHĘTNIE ODPOWIEMY!

Agencji Turystycznej WILEJKA Wojciech M. Leszek
90 - 269 Łódź ul. Piotrkowska 20
tel. kom. +48 577 059 933
tel. +48 42 630 68 00 tel. +48 42 630 60 70 wilejka@wilejka.pl
FILIA:
95-100 Zgierz, Plac Kilińskiego /inf. turystyczna/
tel. +48 782 651 736 zgierz@wilejka.info

Oferta zamieszczona na stronie ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

WIZA DZIENNIKARSKA
Dziennikarska 1-krotna
Dziennikarska Wielokrotna

Opis:
: - dla dziennikarzy i pracowników technicznych jadących wykonywać zadania dziennikarskie.
Ważność wiz: - wg dat określonych we wniosku wizowym potwierdzonych przez list z redakcji lub
agencji prasowej.
DOKUMENTY NIEZBĘDNE DLA UZYSKANIA WIZY:
WNIOSEK WIZOWY:
1 wniosek wizowy – wypełnia się online na stronie wniosek wizowy dostępny tutaj
Formularz wniosku należy wypełnić w formie elektronicznej i wydrukować jednostronnie. Złożyć podpis
taki jak w paszporcie.
Nie martw się wypiszemy go razem w naszym biurze.
ZDJĘCIE:
Zdjęcia te określane są jako "biometryczne", czyli mające pozwolić na identyfikację osoby po stałych
cechach biometrycznych twarzy.
Cechy zdjęcia do wizy:
 wymiary – 35 mm x 45 mm
 tło: jednolite, jasne
 forma: na wprost, otwarte oczy, twarz nieprzysłonięta włosami, naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta
 w kolorze, dobra ostrość, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do
górnej części barków, tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
 bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
 wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy
PASZPORT: (oryginał)
Paszport powinien zawierać podpis i być ważny co najmniej 6 miesięcy po ukończeniu okresu
ważności wizy oraz koniecznie zawierać co najmniej dwie czyste strony.
ORYGINAŁ ZADANIA DZIENNIKARSKIEGO
KOPIA LEGITYMACJI DZIENNIKARSKIEJ
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE:
obowiązkowe, min 30 000 EUR KL, pokrywające cały okres pobytu, które można wykupić w:
Agencji Turystycznej WILEJKA Wojciech M. Leszek
90 - 269 Łódź ul. Piotrkowska 20
tel. kom. +48 577 059 933
tel. +48 42 630 68 00 tel. +48 42 630 60 70 wilejka@wilejka.pl
FILIA:
95-100 Zgierz, Plac Kilińskiego /inf. turystyczna/
tel. +48 782 651 736 zgierz@wilejka.info

KOSZTY:

145 zł - opłata konsularna - TRYB NORMALNY
131 zł - obowiązkowa usługa serwisowa Rosyjskiego Centrum Wizowego
120 zł - Pośrednictwo wizowe
396 zł Razem
290 zł - opłata konsularna - TRYB EKSPRES
237 zł - obowiązkowa usługa serwisowa Rosyjskiego Centrum Wizowego
160 zł - Pośrednictwo wizowe
715 zł Razem
198 zł – polisa do 365 dni
129 zł – polisa do 90 dni
60 zł – polisa do 30 dni
33 zł – polisa do 14 dni
19 zł – polisa do 7 dni

Czas wyrabiania
Tryb standardowy ok. 10 - 14 dni

Tryb Ekspres ok. 7 dni

Dodatkowe informacje


Wiza wydawana jest na daty podane we wniosku jako data wjazdu i wyjazdu.



Konsulat ma prawo odmowy wydania wizy, zmiany wnioskowanej krotności, zmiany terminu
ważności wizy bez podania przyczyny.



Czas wyrabiania wiz podano w dniach roboczych konsulatu. Czas wyrabiania wiz liczony jest od
następnego dnia po otrzymaniu przez naszego pracownika wszystkich niezbędnych dokumentów do otrzymania wizy. Zawozimy dokumenty do Warszawy we wtorki i piątki. Czas oczekiwania ok. 10 – 14 dni tryb normalny. Ekspres ok. 7 dni.



W przypadku konieczności wizowania paszportów w innym mieście, niż miejsce składania dokumentów termin się wydłuża a koszt wzrasta o 80 zł + ewentualne opłaty kurierskie.



wiza dziennikarska - wklejana w konsulacie, dlatego musisz dostarczyć nam swój paszport.

MASZ PYTANIA?

CHĘTNIE ODPOWIEMY!

Agencji Turystycznej WILEJKA Wojciech M. Leszek
90 - 269 Łódź ul. Piotrkowska 20
tel. kom. +48 577 059 933
tel. +48 42 630 68 00 tel. +48 42 630 60 70 wilejka@wilejka.pl
FILIA:
95-100 Zgierz, Plac Kilińskiego /inf. turystyczna/
tel. +48 782 651 736 zgierz@wilejka.info

Oferta zamieszczona na stronie ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

