Umowie między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu
wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej
Artykuł 1
Cel i zakres umowy
Celem niniejszej umowy jest wprowadzenie na zasadzie wzajemności ułatwień w wydawaniu wiz obywatelom
Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej planującym pobyt nie dłuŜszy niŜ 90 dni w okresie 180 dni.
Artykuł 2
Postanowienia ogólne
1. Ułatwienia wizowe, o których mowa w niniejszej umowie, mają zastosowanie do obywateli Unii Europejskiej i
Federacji Rosyjskiej, o ile nie są oni zwolnieni z obowiązku wizowego na mocy przepisów ustawowych i
wykonawczych Federacji Rosyjskiej, Wspólnoty lub państw członkowskich, postanowień niniejszej umowy lub
innych umów międzynarodowych.
2. W odniesieniu do zagadnień nieobjętych postanowieniami niniejszej umowy, takich jak odmowa wydania
wizy, uznanie dokumentów podróŜy, dowód posiadania wystarczających środków finansowych niezbędnych do
wjazdu, odmowa wjazdu oraz procedury wydalania osób, stosuje się prawo krajowe Federacji Rosyjskiej lub
prawo państw członkowskich albo prawo wspólnotowe.
Artykuł 3
Definicje
Na potrzeby niniejszej umowy:
a) „państwo członkowskie" oznacza kaŜde państwo członkowskie Unii Europejskiej, z wyjątkiem Królestwa
Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
b) „obywatel Unii Europejskiej" oznacza kaŜdego obywatela państwa członkowskiego zgodnie z definicją
zawartą w lit. a);
c) „obywatel Federacji Rosyjskiej" oznacza kaŜdą osobę, która posiada lub której nadano obywatelstwo
Federacji Rosyjskiej zgodnie z jej ustawodawstwem krajowym;
d) „wiza" oznacza wydane zezwolenie/zgodę lub decyzję podjętą przez jedno z państw członkowskich lub
Federację Rosyjską, wymagane w związku z:
- wjazdem na terytorium tego państwa członkowskiego, kilku państw członkowskich lub Federacji Rosyjskiej z
zamiarem pobytu nie dłuŜszego niŜ 90 dni łącznie,
- wjazdem na terytorium tego państwa członkowskiego, kilku państw członkowskich lub Federacji Rosyjskiej w
celu tranzytu;
e) „osoba zamieszkująca legalnie" oznacza:
- w przypadku Federacji Rosyjskiej - kaŜdego obywatela Unii Europejskiej, który uzyskał zezwolenie na pobyt
czasowy, zezwolenie na pobyt lub wizę studencką bądź pracowniczą uprawniającą do przebywania na terytorium
Federacji Rosyjskiej przez okres dłuŜszy niŜ 90 dni;
- w przypadku Unii Europejskiej - kaŜdego obywatela Federacji Rosyjskiej, który został upowaŜniony lub
uprawniony na podstawie prawodawstwa wspólnotowego lub krajowego do pobytu na terytorium państwa
członkowskiego przez okres dłuŜszy niŜ 90 dni.
Artykuł 4

Dokumenty potwierdzające cel podróŜy
1. W odniesieniu do niŜej wymienionych kategorii obywateli Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej za
wystarczające uznaje się następujące dokumenty uzasadniające cel podróŜy na terytorium drugiej strony:
a) w przypadku członków oficjalnych delegacji, którzy na zaproszenie skierowane do państw członkowskich,
Unii Europejskiej lub Federacji Rosyjskiej mają uczestniczyć w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub
programach wymiany, a takŜe w wydarzeniach organizowanych na terytorium Federacji Rosyjskiej lub jednego z
państw członkowskich przez organizacje międzyrządowe:
- pismo wydane przez właściwy organ danego państwa członkowskiego lub Federacji Rosyjskiej lub przez
instytucję europejską, potwierdzające, Ŝe wnioskodawca jest członkiem delegacji udającej się na terytorium
drugiej strony w celu udziału w jedynym z wyŜej wymienionych wydarzeń, wraz z kopią oficjalnego zaproszenia;
b) w przypadku przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji gospodarczych:
- pisemny wniosek sporządzony przez przyjmującą osobę prawną, spółkę, organizację, przyjmujące biuro lub
ich oddziały, władze państwowe lub lokalne Federacji Rosyjskiej i państw członkowskich lub komitety
organizacyjne targów, konferencji i sympozjów handlowych lub przemysłowych odbywających się na terytorium
Federacji Rosyjskiej albo jednego z państw członkowskich;
c) w przypadku kierowców przewoŜących towary w ruchu międzynarodowym i świadczących usługi transportu
pasaŜerskiego między terytorium Federacji Rosyjskiej a państwami członkowskimi pojazdami zarejestrowanymi w
państwach członkowskich lub Federacji Rosyjskiej:
- pisemny wniosek sporządzony przez krajowe stowarzyszenie (związek) przewoźników Federacji Rosyjskiej
lub krajowe stowarzyszenia przewoźników państw członkowskich świadczących usługi międzynarodowego
transportu drogowego, w którym podaje się cel, czas trwania i częstotliwości przejazdów;
d) w przypadku członków załóg pociągów, wagonów chłodniczych i lokomotyw w pociągach
międzynarodowych przemieszczających się między terytoriami państw członkowskich i Federacji Rosyjskiej:
- pisemny wniosek sporządzony przez właściwe przedsiębiorstwo kolejowe Federacji Rosyjskiej lub państw
członkowskich określające cel, czas trwania i częstotliwość przejazdów;
e) w przypadku dziennikarzy:
- zaświadczenie lub inny dokument wydane przez organizację zawodową stanowiące dowód na to, Ŝe dana
osoba jest wykwalifikowanym dziennikarzem oraz dokument wydany przez pracodawcę zaświadczający, Ŝe
celem podróŜy jest wykonywanie pracy dziennikarskiej;
f) w przypadku osób biorących udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, w tym
programach uniwersyteckich i innych programach wymiany:
- pisemny wniosek sporządzony przez organizację przyjmującą uczestniczącą w tych działaniach;
g) w przypadku uczniów, studentów, doktorantów oraz towarzyszących im nauczycieli, którzy odbywają podróŜ
w celu podjęcia nauki lub odbycia szkoleń, w tym w ramach programów wymiany oraz innych działań szkolnych:
- pisemny wniosek lub zaświadczenie o wpisaniu na listę uczniów/studentów sporządzone przez przyjmujący
uniwersytet, akademię, instytut, kolegium lub szkołę lub legitymacja uczniowska/studencka albo zaświadczenie o
kursach, na które uczęszczać będzie dana osoba;
h) w przypadku uczestników międzynarodowych imprez sportowych i osób im towarzyszących w celach
zawodowych:
- pisemny wniosek sporządzony przez organizację przyjmującą: właściwe organy, krajowe związki sportowe
państw członkowskich lub Federacji Rosyjskiej i krajowy komitet olimpijski Federacji Rosyjskiej lub krajowe
komitety olimpijskie państw członkowskich;
i) w przypadku uczestników oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta partnerskie:

- pisemny wniosek sporządzony przez szefów administracji/ burmistrzów tych miast;
j) w przypadku bliskich krewnych - współmałŜonków, dzieci (w tym przysposobionych), rodziców (w tym
opiekunów), dziadków i wnuków - odwiedzających obywateli Unii Europejskiej lub Federacji Rosyjskiej legalnie
zamieszkujących na terytorium Federacji Rosyjskiej lub państw członkowskich:
- pisemny wniosek osoby przyjmującej;
k) w przypadku osób pragnących odwiedzić cmentarz wojskowy lub cywilny:
- oficjalny dokument potwierdzający istnienie i fakt utrzymywania grobu, a takŜe pokrewieństwo lub inny
związek łączący wnioskodawcę z pochowanym.

2. Pisemny wniosek, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, zawiera następujące informacje:
a) w odniesieniu do osoby zapraszanej - imię i nazwisko, datę urodzenia, płeć, obywatelstwo, numer
dokumentu toŜsamości, czas i cel podróŜy, liczbę wjazdów oraz imiona i nazwiska małoletnich dzieci
towarzyszących osobie zapraszanej;
b) w odniesieniu do osoby zapraszającej - imię, nazwisko i adres; lub
c) w odniesieniu do strony zapraszającej będącej osobą prawną, spółką lub organizacją - pełna nazwa i adres
oraz
- jeśli wniosek sporządza organizacja - imię i nazwisko oraz stanowisko osoby podpisującej wniosek,
- jeśli stroną zapraszającą jest ustanowiona na terytorium państwa członkowskiego osoba prawna, spółka lub
biuro albo ich oddział - numer rejestracji w formie wymaganej przez prawo krajowe danego państwa
członkowskiego,
- jeśli stroną zapraszającą jest ustanowiona na terytorium Federacji Rosyjskiej osoba prawna, spółka lub biuro
lub ich oddział - numer identyfikacji podatkowej.
3. W przypadku kategorii obywateli, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, wszystkie kategorie wiz
wydaje się według procedury uproszczonej, nie wymagając innego uzasadnienia, zaproszenia lub potwierdzenia
dotyczącego celu podróŜy, przewidzianego w prawodawstwie Stron.
Artykuł 5
Wydawanie wiz wielokrotnego wjazdu
1. Przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne państw członkowskich oraz Federacji Rosyjskiej
wydają wizy wielokrotnego wjazdu o okresie waŜności do pięciu lat następującym kategoriom obywateli:
a) członkom rządów i parlamentów krajowych oraz regionalnych, trybunałów konstytucjonalnych i sądów
najwyŜszych, o ile nie są oni zwolnieni z obowiązku wizowego na mocy niniejszej umowy, w zakresie pełnionych
przez nich obowiązków - z okresem waŜności nie dłuŜszym niŜ czas sprawowania urzędu, jeśli jest on krótszy niŜ
5 lat;
b) współmałŜonkom i dzieciom (w tym przysposobionym) poniŜej 21. roku Ŝycia lub pozostającym na
utrzymaniu rodziców, odwiedzającym obywateli Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej zamieszkującym legalnie
na terytorium Federacji Rosyjskiej lub państw członkowskich - na czas ograniczony do okresu waŜności ich
zezwolenia na legalny pobyt.
2. Przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne państw członkowskich oraz Federacji Rosyjskiej
wydają niŜej wymienionym kategoriom obywateli wizy wielokrotnego wjazdu o okresie waŜności do jednego roku,
pod warunkiem, Ŝe w poprzednim roku otrzymali oni przynajmniej jedną wizę, z której skorzystali zgodnie z

przepisami dotyczącymi wjazdu na terytorium odwiedzanego kraju i pobytu w tym kraju, oraz Ŝe wniosek o wizę
wielokrotnego wjazdu jest uzasadniony:
a) członkom oficjalnych delegacji, którzy na zaproszenie skierowane do państw członkowskich, Unii
Europejskiej lub Federacji Rosyjskiej mają uczestniczyć w oficjalnych spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach
lub programach wymiany, a takŜe w wydarzeniach organizowanych na terytorium Federacji Rosyjskiej lub
jednego z państw członkowskich przez organizacje międzyrządowe;
b) przedsiębiorcom i przedstawicielom organizacji gospodarczych, którzy odbywają regularne podróŜe do
Federacji Rosyjskiej lub do państw członkowskich;
c) kierowcom przewoŜącym towary w ruchu międzynarodowym i świadczącym usługi transportu pasaŜerskiego
między Federacją Rosyjską a państwami członkowskimi pojazdami zarejestrowanymi w państwach
członkowskich lub Federacji Rosyjskiej;
d) członkom załóg pociągów, wagonów chłodniczych i lokomotyw w pociągach międzynarodowych
przemieszczającym się między państwami członkowskimi i Federacją Rosyjską;
e) osobom biorącym udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, w tym programach
uniwersyteckich i innych programach wymiany, które odbywają regularne podróŜe do Federacji Rosyjskiej lub
państw członkowskich;
f) uczestnikom międzynarodowych imprez sportowych i osobom im towarzyszącym w celach zawodowych;
g) dziennikarzom;
h) uczestnikom oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta partnerskie.
3. Przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne państw członkowskich oraz Federacji Rosyjskiej
wydają wizy wielokrotnego wjazdu o okresie waŜności od dwóch do pięciu lat obywatelom naleŜącym do
wymienionych w ustępie drugim niniejszego artykułu kategorii, pod warunkiem Ŝe w poprzednich dwóch latach
korzystali oni zgodnie z przepisami dotyczącymi wjazdu i pobytu na terytorium odwiedzanego kraju z wiz
wielokrotnego wjazdu o rocznym okresie waŜności, oraz Ŝe nadal aktualne są powody ubiegania się o wizę
wielokrotnego wjazdu.
4. Całkowity czas pobytu osób, o których mowa w ust. 1-3 niniejszego artykułu, na terytorium państw
członkowskich lub Federacji Rosyjskiej nie przekracza 90 dni w okresie 180 dni.
Artykuł 6
Opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego
1. Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego wynosi 35 EUR.
WyŜej wymieniona kwota moŜe zostać zweryfikowana zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 15 ust. 4.
2. Strony pobierają opłatę w wysokości 70 EUR za rozpatrzenie wniosku o wizę w przypadkach, gdy wniosek i
towarzyszące mu dokumenty zostały złoŜone w okresie trzech dni przed planowaną datą wyjazdu. Postanowienie
to nie ma zastosowania do przypadków przewidzianych w art. 6 ust. 3 lit. b), e) i f) oraz w art. 7 ust. 3.
3. W odniesieniu do niŜej wymienionych kategorii osób odstępuje się od pobierania opłaty za rozpatrzenie
wniosku wizowego:
a) bliscy krewni - współmałŜonkowie, dzieci (w tym przysposobione), rodzice (w tym opiekunowie), dziadkowie
i wnukowie obywateli Unii Europejskiej lub Federacji Rosyjskiej legalnie zamieszkujących na terytorium Federacji
Rosyjskiej lub państw członkowskich;
b) członkowie oficjalnych delegacji, którzy na zaproszenie skierowane do państw członkowskich, Unii
Europejskiej lub Federacji Rosyjskiej uczestniczą w spotkaniach, konsultacjach, negocjacjach lub programach
wymiany, a takŜe w wydarzeniach organizowanych na terytorium Federacji Rosyjskiej lub jednego z państw
członkowskich przez organizacje międzyrządowe;

c) członkowie rządów i parlamentów krajowych oraz regionalnych, a takŜe trybunałów konstytucyjnych i sądów
najwyŜszych, o ile nie są oni zwolnieni z obowiązku wizowego na mocy niniejszej umowy;
d) uczniowie, studenci, doktoranci oraz towarzyszący im nauczyciele, którzy odbywają podróŜ w celu podjęcia
nauki lub odbycia szkoleń;
e) osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie;
f) osoby, które przedstawiły dowody potwierdzające konieczność wyjazdu z przyczyn humanitarnych, w tym w
celu przejścia pilnego zabiegu medycznego, oraz osoby im towarzyszące, lub w celu udziału w pogrzebie
bliskiego krewnego albo w celu odwiedzenia cięŜko chorego bliskiego krewnego;
g) uczestnicy międzynarodowych młodzieŜowych imprez sportowych oraz osoby im towarzyszące;
h) osoby biorące udział w działaniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, w tym programach
uniwersyteckich i innych programach wymiany;
i) uczestnicy oficjalnych programów wymiany organizowanych przez miasta partnerskie.
Artykuł 7
Czas rozpatrywania wniosku wizowego
1. Przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne państw członkowskich oraz Federacji Rosyjskiej
podejmują decyzję w sprawie wniosku o wydanie wizy w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia wpłynięcia wniosku
i dokumentów wymaganych do wydania wizy.
2. W indywidualnych przypadkach, szczególnie w razie konieczności przeprowadzenia dokładniejszej analizy
wniosku, okres na podjęcie decyzji w sprawie wniosku wizowego moŜe zostać przedłuŜony do 30 dni
kalendarzowych.
3. W nagłych przypadkach termin na podjęcie decyzji w sprawie wniosku wizowego moŜe zostać skrócony do
trzech dni roboczych lub mniej.
Artykuł 8
Wyjazd w przypadku zgubienia lub kradzieŜy dokumentów
Obywatele Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, którzy zgubili swój dowód toŜsamości lub którym taki
dokument skradziono podczas pobytu na terytorium Federacji Rosyjskiej lub państw członkowskich, moŜe
opuścić to terytorium na podstawie waŜnego dowodu toŜsamości upowaŜniającego do przekroczenia granicy,
wydanego przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny danego państwa członkowskiego lub
Federacji Rosyjskiej, bez konieczności posiadania wizy lub innego rodzaju upowaŜnienia.
Artykuł 9
PrzedłuŜenie wizy w wyjątkowych okolicznościach
Obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, którzy nie mogą opuścić terytorium Federacji Rosyjskiej
lub państwa członkowskiego przed terminem określonym w ich wizach z powodu siły wyŜszej, bezpłatnie
przedłuŜa się wizę zgodnie z przepisami ustawowymi państwa przyjmującego na okres konieczny do powrotu do
państwa zamieszkania.
Artykuł 10
Procedury rejestracji
Strony zgadzają się podjąć jak najszybciej działania w celu uproszczenia procedur rejestracji, aby dzięki temu
stworzyć obywatelom Federacji Rosyjskiej oraz obywatelom Unii Europejskiej równe warunki w zakresie procedur
rejestracji podczas ich pobytu odpowiednio na terytorium Federacji Rosyjskiej lub państw członkowskich.

Artykuł 11
Paszporty dyplomatyczne
1. Obywatele Federacji Rosyjskiej lub państw członkowskich, którzy posiadają waŜny paszport dyplomatyczny,
mogą wjechać na terytorium państw członkowskich lub Federacji Rosyjskiej, opuścić to terytorium lub przejechać
przez nie tranzytem bez wizy.
2. Obywatele, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, mogą pozostać na terytorium Federacji Rosyjskiej
lub państw członkowskich przez okres nie przekraczający 90 dni w okresie180 dni.
Artykuł 12
WaŜność terytorialna wiz
Z zastrzeŜeniem krajowych zasad i uregulowań dotyczących bezpieczeństwa narodowego obowiązujących w
Federacji Rosyjskiej i w państwach członkowskich oraz z zastrzeŜeniem unijnych zasad dotyczących wiz z
ograniczoną waŜnością terytorialną, obywatele Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej są uprawnieni do
podróŜowania w granicach terytorium państw członkowskich i Federacji Rosyjskiej na takich samych zasadach co
obywatele Unii Europejskiej i obywatele rosyjscy.
Artykuł 13
Wspólny Komitet ds. Zarządzania Umową
1. Strony powołują Wspólny Komitet ds. Zarządzania Umową (dalej zwany „komitetem"), w skład, którego
wchodzą przedstawiciele Wspólnoty Europejskiej oraz Federacji Rosyjskiej. Wspólnotę reprezentuje Komisja
Europejska, którą wspomagają eksperci z państw członkowskich.
2. Komitet wykonuje przede wszystkim zadania polegające na:
a) monitorowaniu wdraŜania niniejszej umowy;
b) proponowaniu zmian lub uzupełnień do niniejszej umowy;
c) analizowaniu niniejszej umowy, a w razie konieczności proponowaniu do niej zmian w przypadku
przystąpienia do Unii Europejskiej nowych państw.
3. Komitet spotyka się w razie konieczności na wniosek jednej ze stron, przynajmniej raz w roku.
4. Komitet przyjmuje swój regulamin wewnętrzny.
Artykuł 14
Stosunek niniejszej umowy do umów między państwami członkowskimi a Federacją Rosyjską
Od momentu wejścia w Ŝycie niniejsza umowa ma pierwszeństwo wobec postanowień umów lub ustaleń
dwustronnych lub wielostronnych zawartych między państwami członkowskimi a Federacją Rosyjską w zakresie,
w jakim postanowienia tych umów i ustaleń dotyczą zagadnień objętych niniejszą umową.
Artykuł 15
Postanowienia końcowe
1. Niniejsza umowa jest ratyfikowana lub zatwierdzana przez strony zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami i
wchodzi w Ŝycie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po dniu, w którym strony dokonają wzajemnej
notyfikacji o zakończeniu wyŜej wymienionych procedur.

2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 niniejszego artykułu niniejsza umowa wchodzi w Ŝycie w dniu wejścia w
Ŝycie Umowy o readmisji między Federacją Rosyjską a Unią Europejską, jeśli dzień ten przypada po dniu, o
którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu.
3. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z zastrzeŜeniem moŜliwości jej wypowiedzenia
zgodnie ust. 6 niniejszego artykułu.
4. Niniejsza umowa moŜe zostać zmieniona w drodze pisemnego porozumienia Stron. Zmiany wchodzą w
Ŝycie po dokonaniu przez strony wzajemnej notyfikacji o zakończeniu koniecznych w tym celu procedur
wewnętrznych.
5. KaŜda ze stron moŜe zawiesić stosowanie części lub wszystkich postanowień niniejszej umowy ze względu
na porządek publiczny, ochronę bezpieczeństwa narodowego lub ochronę zdrowia obywateli. O decyzji w sprawie
zawieszenia stosowania niniejszej umowy naleŜy zawiadomić drugą stronę nie później niŜ 48 godzin przed jej
wejściem w Ŝycie. Z chwilą ustania powodów zawieszenia stosowania umowy, strona, która zawiesiła stosowanie
niniejszej umowy, bezzwłocznie zawiadamia o tym drugą stronę.
6. KaŜda ze stron moŜe wypowiedzieć niniejszą umowę w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej strony.
Niniejsza umowa przestaje obowiązywać po 90 dniach od dnia otrzymania takiego zawiadomienia.
Sporządzono w Soczi dnia dwudziestego piątego maja roku dwa tysiące szóstego, w dwóch egzemplarzach w
językach angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim,
łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim,
węgierskim, włoskim i rosyjskim, przy czym kaŜdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.

Tekst umowy z: www.poland.mid.ru

