
 

 

 
 

Wiza biznesowa do Rosji 
 

Wydawana jest osobom przyjeżdżającym w celach handlowych, rozmowy biznesowo-techniczne z 
kontrahentami w Rosji. 

 Niezbędne dokumenty: 

 1 wniosek wizowy – wypełnia się online na stronie: https://visa.kdmid.ru/ 
  paszport ważny min. 6 miesięcy dłużej od daty zakończenia ważności wizy 
 1 kolorowe aktualne zdjęcie paszportowe, twarz na wprost (3,5cm x 4,5cm) 
 zaproszenie od kontrahenta z Rosji 
 obowiązkowe ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą na cały okres obowiązywania wizy 

Opłaty: 

 150 pln – tryb normalny + 28 euro usługa serwisowa Rosyjskiego Centrum Wizowego. 
 301pln – tryb ekspresowy + 28 euro usługa serwisowa Rosyjskiego Centrum Wizowego. 
 732 pln – zaproszenie do wizy wielokrotnej rocznej 
 430 pln – zaproszenie do wizy jedno lub dwukrotnej do 90 dni 
 123 pln – pośrednictwo 
 Koszt przesyłki kurierskiej 

Czas oczekiwania na wydanie wizy:  

 ok.8 dni – tryb normalny/ ok.3 dni – tryb   ekspresowy 
 14 dni – tryb normalny – dotyczy wiz wielokrotnych rocznych przygotowanych na podstawie 

zaproszenia bezpośrednio z firmy rosyjskiej 

Ważne: 

 wiza jest wydawana jest na daty  zgodnie z zaproszeniem, ubezpieczeniem medycznym oraz 
datami we wniosku wizowym 

 wiza biznesowa może być jedno dwu lub wielokrotna 
 zdjęcie do wizy musi być z ostatnich 6 miesięcy 
 w celu otrzymania wizy wielokrotnej rocznej należy udowodnić swój biznesowy pobyt w 

Rosji w ostatnich 12 miesiącach (dotyczy to tylko zaproszeń bezpośrednich na papierze 
firmowym) 

 Konsulat jest czynny w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki między godziną 08:00 a 12:00. 
  
 przy zaproszeniach tzw ministerialnych, telexach nie ma potrzeby udokumentowania swojego 

pobytu w Rosji w ostatnich 12 miesiącach – dotyczy wizy wielokrotnej rocznej 
 zaproszenie tzw „białe” wystarczy przesłać w dobrej jakości drogą mailową 
 zaproszenie ministerialne tzw „brązowe” należy dostarczyć w oryginale 
 zaproszenie w formie telexu wystarczy przesłać w dobrej jakości drogą mailową 

 


