
 

 

 

Wiza pracownicza (work visa) 

 

  Wydawana jest osobom przyjeżdżającym w celu podjęcia pracy zarobkowej i będącym 

zatrudnionym przez firmę z Arabii Saudyjskiej. 

Niezbędne dokumenty: 

• wypełniony wniosek wizowy po angielsku 

• ważny paszport min. 6 miesięcy, dwie wolne strony na wklejenie wizy 

• trzy aktulane kolorowe fotografie paszportowe (kolor, białe tło, en-face 3,5 x 4,5 cm) 

• zaproszenie wystawione przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Arabii Saudyjskiej 

(tzw block visa) 

• autoryzcja elektronicza 

• orygianł i tłumaczenie na język angielski lub arabski, dyplomu poświadczającego 

kwalifikację do wykonywania zawodu, zalegalizowane przez Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych RP. Tłumaczenie zostanie zalegalizowane w Sekcji Konsularnej 

Ambasady (opłata 8,75 USD) 

• oryginał i tłumaczenie, na język angielski lub arabski, zaświadczenia o niekaralności 

zalegalizowane prze Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP. Tłumaczenie zostanie 

następnie zalegalizowane w Sekcji Konsularnej Ambasady (opłata 8,75  USD) 

• kopia kontraktu pomiędzy firmą zatrudniającą, a pracownikiem podpisanego przez 

obie strony. 

• raport medyczny ze zdjęciem potwierdzony pieczęcią szpitala państwowego 

• obowiązkowe ubezpieczenie medyczne wymagane podczas aplikowania o wizę 

• jeżeli aplikant pracował wcześniej w Arabii Saudyjskiej, powinien przedstawić 

świadectwa pracy z poprzedniego miejsca zatrudnienia 

• bilet lotniczy lub potwierdzenie rezerwacji 

• uzupełniona deklaracja 

Koszty 

• 67.67 USD – wiza jednokrotna 

• 10.5 USD – rejestracja ENJAZIT 

• 10.5 USD – rejestracja polisy w systemie ENJAZIT 

• 8,75 USD – legalizacja dokumentu w Ambasadzie Arabii Saudyjskiej 

• polisa – cena zależy od rodzaju i długości wizy 

• 123 pln - pośrednictwo 

• koszt przesyłki kurierskiej 

Czas oczekiwania na wizę: ok.3 dni – tryb normalny 

 



 

 

 

Ważne: 

• wizy są wystawiane zgodnie z zaproszeniem z Arabii Saudyjskiej 

• wiza jest zawsze jednokrotna 

• zajmujemy się legalizacją dokumentów w Krajowej Izbie Gospodarczej i 

Ministerstwie Spraw Zagranicznych 

• zajmujemy się tłumaczeniem przysięgłym niezbędnych dokumentów oraz ich 

legalizacją w celu uzyskania wizy pracowniczej 

• Konsulat jest czynny w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki między godziną 09:00 a 

11:00. 

 


