Biuro Podróży Wakacyjny Świat – Greland Tour pomaga odpłatnie w wypełnieniu
wniosków o uzyskanie wiz elektronicznych do zwiedzania Sankt Petersburga i
obwodu Leningradzkiego, lub obwodu Kaliningradzkiego. Zapraszamy do kontaktu
z naszymi pracownikami.

Poniżej informację przekazane przez Ambasadę Rosji w Polsce.
O wizach elektronicznych dla zwiedzenia Sankt Petersburga i obwodu
Leningradzkiego
Od 1 października 2019 r. obywatele 53 krajów mogą składać na stronie MSZ Rosji pod
adresem: http://electronic-visa.kdmid.ru/ wnioski o uzyskanie jednokrotnej wizy
biznesowej, humanitarnej i turystycznej w formie dokumentu elektronicznego (wizy
elektroniczne) w celu zwiedzenia Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego.
Wizę elektroniczną dla zwiedzenia wspomnianych terytoriów 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 cudzoziemca, który
wypełnia się w formie elektronicznej na wspomnianej stronie MSZ Rosji nie później niż
4 dni kalendarzowe przed zaplanowanym wjazdem, wraz 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, licząc od dnia wydania. Pozwala na
pobyt na terenie Federacji Rosyjskiej do 8 dób od daty wjazdu.
Wizy elektroniczne dla zwiedzenia Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego
upoważniają do wjazdu do Federacji Rosyjskiej i wyjazdu z Federacji Rosyjskiej
transportem lotniczym, samochodowym, wodnym oraz bez wykorzystania transportu
(pieszo) wyłącznie przez następujące punkty graniczne Federacji Rosyjskiej usytuowane
na terytorium Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego:
- lotnicze przejście graniczne „Pułkowo”;
- morskie przejścia graniczne „Wysock”, „Wielki port "Sankt Petersburg"” (dworzec
morski), „Port pasażerski Sankt Petersburg”;
- drogowe przejścia graniczne „Iwangorod”, „Torfianowka”, „Brusnicznoje”, „Swietogorsk”;
- piesze przejście graniczne „Iwangorod”.
Wjazd na terytorium Sankt Petersburga i obwodu leningradzkiego i wyjazd z nich na
podstawie wiz elektronicznych transportem kolejowym na razie jest niemożliwy z przyczyn
technicznych w związku z tym, że służby graniczne w chwili obecnej nie posiadają
mobilnych urządzeń dla weryfikacji wiz elektronicznych (kontrola graniczna na
połączeniach pasażerskich z Finlandią oraz Estonią przeprowadzana jest nie w warunkach
stacjonarnych, lecz bezpośrednio w pociągach podczas jazdy).
Cudzoziemcy, którzy uzyskali wizy elektroniczne dla zwiedzenia Sankt Petersburga i

obwodu leningradzkiego, uprawnieni są do pobytu i przemieszczania się wyłącznie w
granicach wspomnianych terytoriów.
Firmy transportowe mogą zweryfikować, czy posiada cudzoziemiec ważną wizę
elektroniczną,
na
zautomatyzowanej
stronie
MSZ
Rosji
pod
adresem:
https://evisacheck.kdmid.ru/. Informacje o trybie weryfikacji rozmieszczone są również na
tej stronie w językach rosyjskim i angielskim.
Cudzoziemcy ponoszą odpowiedzialność osobistą za prawidłowość podanych przez nich
podczas ubiegania się o wizy elektroniczne swoich danych osobowych, w tym prawidłowy
zapis nazwiska i imienia (imion) w dokładnej (literalnej) zgodności z tym, jak one są
zapisane w paszporcie. W przypadku wystąpienia całkowitej lub częściowej rozbieżności
tych danych z danymi, zawartymi w paszporcie (obywatelstwo, nazwisko, imię (imiona),
data urodzenia, płeć, numer paszportu), lub podania cudzych zdjęć będzie im odmówiono
wjazdu do Federacji Rosyjskiej na przejściu granicznym Federacji Rosyjskiej, uzyskane
zaś na podstawie przedstawionych nieprawidłowych informacji wizy elektroniczne zostaną
anulowane.
Wyjątek stanowią tylko te sytuacje, kiedy imiona cudzoziemców zawierają więcej symboli,
niż to przewiduje formularz wniosku o uzyskanie wizy elektronicznej.

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/ 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.
Firmy transportowe mogą sprawdzić, czy posiada obywatel obcego państwa ważną wizę
elektroniczną, na zautomatyzowanej stronie MSZ Rosji pod adresem:
http://evisacheck.kdmid.ru/. Informacje o trybie sprawdzenia rozmieszczone są również na
tej stronie w językach rosyjskim i angielskim.

