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PORADNIK KIBICA - Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018

Pomocy konsularnej w miastach-gospodarzach udzielać będą: Wydział Konsularny 
Ambasady RP w Moskwie, Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu oraz Konsulat 
Generalny RP w Kaliningradzie. Dodatkowo w Kazaniu i Wołgogradzie - miastach, w których 
polska reprezentacja grać będzie w fazie grupowej, stworzone zostały specjalne mobilne 
punkty konsularne. Przebywający tam kibice powinni kontaktować się właśnie z nimi.

Znajdziesz tu dane kontaktowe polskich urzędów konsularnych, 
informacje o wjeździe i pobycie w Rosji oraz porady dotyczące 
bezpieczeństwa podczas turnieju.

URZĘDY KONSULARNE

MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ FIFA 2018
14.06-15.07.2018

PORADNIK KIBICA

Pamiętaj, by przed wyjazdem zarejestrować podróż
w systemie Odyseusz i pobrać aplikację iPolak! 

Mobilny punkt konsularny 
w Kazaniu
ul. Parizhskoj Kommuny 8, Kazań 
tel.: +7 985 490 12 12, +7 985 490 24 24
e-mail: Rosja2018@msz.gov.pl

Konsulat Generalny RP w Sankt Petersburgu
ul. 5-ja Sovetskaja 12, Sankt Petersburg
tel.: +7 812 336 31 40, +7 812 336 31 41 
tel. dyżurny po godzinach urzędowania: +7 921 573 09 50 
e-mail: sanktpetersburg.kg.dyzurny@msz.gov.pl

Mobilny punkt konsularny 
w Wołgogradzie
ul. Parhomenko 27b, Wołgograd
tel.: +7 985 490 12 12, +7 985 490 24 24
e-mail: Rosja2018@msz.gov.pl

Ambasada RP w Moskwie
ul.  Klimashkina 4, 123 557 Moskwa (wejście od strony: Bol'shoj Tishinskij Per.1)
tel.: +7 495 231 15 00
e-mail: Rosja2018@msz.gov.pl
twitter: PLinRussia
tel. komórkowy konsula dyżurnego: +7 916 698 99 41
(tylko w sprawach losowych, wymagających niezwłocznej interwencji konsula, czynny 24/7)

tel:0074952311500
https://twitter.com/PLinRussia
tel:0079166989941
tel:0079854901212
tel:0079854902424
tel:0079854901212
tel:0079854902424
tel:0078123363140
tel:0078123363141
tel:0079215730950
https://www.google.pl/maps/place/Ambasada+Rzeczypospolitej+Polskiej+w+Moskwie/@55.7678454,37.5770757,17z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbedefec8909c9e20!8m2!3d55.767613!4d37.5775049
https://www.google.pl/maps/place/Ulitsa+Parizhskoy+Kommuny,+8,+Kazan,+Respublika+Tatarstan,+Rosja,+420021/@55.7838823,49.1127876,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x415ead1b391c2c2f:0xa3147e060d4eaf2d!8m2!3d55.7838823!4d49.1149763
https://www.google.pl/maps/place/Consulate+General+of+Poland/@59.9350623,30.3694382,17.5z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xca64b0b688d33b8!8m2!3d59.9351666!4d30.3686034
https://www.google.pl/maps/search/ulitsa+Parhomenko+27b,+Volgograd/@48.7171768,44.5168206,19.25z
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Kazań: 
Posterunek policji położony najbliżej stadionu Kazań Arena: 
Prospekt Husaina Jamasheva 63A, Kazań, 420126, tel. +7 843 520 25 15

Wołgograd: 
Posterunek policji położony najbliżej stadionu w Wołgogradzie: ul. 7-oj Gvardejskoj 6,          
Wołgograd, 400005, tel.: +7 844 223 89 59

INNE PRZYDATNE KONTAKTY

Policja

Szpitale

Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie:
Kashtanovaja alleja 51, Kaliningrad 
tel.: +7 4012 97 64 50, faks: +7 4012 97 64 43
tel. dyżurny po godzinach urzędowania: +7 962 260 43 88
e-mail: kaliningrad.kg.dyzurny@msz.gov.pl 
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Straż pożarna
Policja 
Pogotowie ratunkowe

Numery wybierane z telefonu komórkowego: Numery alarmowe:

Moskwa:

Moskwa:
Szpital miejski nr 61: ul. Dovatora 15, Moskwa, tel.: +7 499 246 67 41 
Szpital miejski nr 19: Bol'shoj Predtechenskij per. 15, Moskwa, tel.: +7 499 252 25 65 
Kazań: 
Szpital Uniwersytecki: ul. Chehova 1A, Kazań, tel.: +7 843 233 30 60 
Szpital miejski nr 2: ul. Shmidta 31, Kazań, 420097, tel.: 8843 236 41 01 
Wołgograd: 
Szpital miejski nr 25: ul. Zemljachki 74, Wołgograd, tel.: +7 844 258 16 61 
Szpital obwodowy nr 1: ul. Angarskaja 13, Wołgograd, tel.: +7 844 236 31 66 
Sankt Petersburg: 
Szpital Aleksandrowski: Prospekt Solidarnosti 4, Sankt-Petersburg, tel.: +7 812 583 16 30 
Szpital miejski nr 40: ul. Borisova 9А, Sestroreck, Sankt-Petersburg, tel.: 8812 437 40 75
Szp. Pokrowski: Bol'shoj Prospekt vasil'evskogo ostrova 85, St-Petersburg, tel.: +7 812 322 03 03 

Agencja Konsularna RP w Smoleńsku
ul. Mira 1, Smoleńsk
tel.: +7 4812  64 72 91
tel.: dyżurny po godzinach urzędowania: +7 910 780 52 34
e-mail: smolensk.ak.sekretariat@msz.gov.pl

Konsulat Generalny RP w Irkucku
ul. Sukhe-Batora 18, Irkuck
tel.: +7 3952 28 80 10
tel.: dyżurny po godzinach urzędowania: +7 964 357 55 59
e-mail: irkuck.kg.sekretariat@msz.gov.pl

Przy Stadionie Łużniki: 
ul. Luzhniki 24, Moskwa, 119270
tel.: +7 495 637 07 02

W pobliżu Ambasady: 
Posterunek nr 39: ul. Gruzinskij val 26, 
Moskwa, 123056, tel.: +7 495 254 08 86
Posterunek nr 37: ul. Presnenskij val 38, 
Moskwa, 123557, tel.: +7 495 253 83 36

Ogólna linia dyspozytora obsługiwana w języku 
rosyjskim oraz za pośrednictwem tłumacza 
w języku angielskim. Możliwość wysłania 
wiadomości SMS.

tel:0074012976450
tel:0079622604388
tel:0074812647291
tel:0079107805234
tel:0079107805234
tel:0079643575559
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=54.72147300000003%2C20.464310999999952&spn=0.004338%2C0.00912&mpf=0&t=m&ctz=-120&vpsrc=6&msa=0&z=16&source=embed&ie=UTF8&mpa=0&mid=1q9FE6jU08UW86PvD3x34WPbhTps
https://www.google.pl/maps/place/General'noye+Konsul'stvo+Respubliki+Pol'sha+V+G.+Irkutske/@52.2832411,104.2840107,17.25z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x5da83b4bb4f141a3:0x1f98df34d9dab10!2sGeneral'noye+Konsul'stvo+Respubliki+Pol'sha+V+G.+Irkutske!8m2!3d52.28323!4d104.285817!3m4!1s0x5da83b4bb4f141a3:0x1f98df34d9dab10!8m2!3d52.28323!4d104.285817
https://www.google.pl/maps/place/Agencja+Konsularna+RP+w+Smole%C5%84sku/@54.77776,32.0566811,18.5z/data=!4m5!3m4!1s0x46cef7e1b4d198b5:0xe180898e88270788!8m2!3d54.777714!4d32.0576422
tel:0074952540886
tel:0074952538336
tel:0074956370702
tel:0078435202515
tel:0078442238959
tel:0074992466741
tel:0074992522565
tel:0078432333060
tel:0088432364101
tel:0078442581661
tel:0078442363166
tel:0078125831630
tel:0088124374075
tel:0078123220303
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Dokumenty wymagane do wjazdu na terytorium Rosji 
(w przypadku posiadaczy FAN ID): 
1. Paszport
2. FAN ID 
3. Bilet na mecz 
4. Ubezpieczenie zdrowotne na kwotę minimum €30 000 
 ważne w całej Rosji na okres planowanego pobytu

Dokumenty wymagane do wjazdu na terytorium Rosji (bez FAN ID i biletu): 
1. Paszport
2. Wiza do Rosji 
3. Ubezpieczenie zdrowotne na kwotę minimum €30 000 
 ważne w całej Rosji na okres planowanego pobytu

UWAGA! Jeśli przekraczasz granicę rosyjską samochodem, którego właściciel nie 
podróżuje razem z Tobą, musisz posiadać potwierdzoną notarialnie i przetłumaczoną na 
język rosyjski  zgodę właściciela na prowadzenie przez Ciebie pojazdu. 

Pamiętaj również, aby w rosyjskiej części przejścia granicznego, po odprawie 
paszportowej, wypełnić jednorazowe zezwolenie na czasową odprawę celną pojazdu 
(tzw. „vremennyj vvoz"). 

Prawa jazdy wydane w Polsce są ważne na terytorium Rosji i nie wymagają tłumaczenia.

Podróż samochodem
Podróżujący samochodem mają obowiązek wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej (np. u agentów ubezpieczeniowych działających w rejonie przejść granicznych). 
Rosja jest członkiem systemu Zielonej Karty. Wskazane jest wykupienie ubezpieczenia od 
następstw nieszczęśliwych wypadków. 

Więcej informacji nt. warunków wjazdu do Rosji znajdziesz w poradniku
Polak za Granicą.

Karta migracyjna
Na granicy należy wypełnić kartę migracyjną, którą trzeba 
nosić przy sobie w paszporcie.

Karta migracyjna jest jednym z dowodów legalnego 
przekroczenia granicy i trzeba ją zwrócić przy wyjeździe. 

W przypadku jej zgubienia należy niezwłocznie zgłosić ten 
fakt w lokalnym oddziale UMVD (tj. lokalny oddział 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ds. migracji) 
w ciągu 3 dni. 

Duplikat karty migracyjnej możesz wyrobić w oddziałach 
UMVD bezpłatnie.

ZASADY WJAZDU DO ROSJI



Obowiązek meldunkowy
Po przyjeździe do Rosji musisz zarejestrować się w oddziałach Służby Migracyjnej tj. UMVD. 
W okresie od 4 czerwca do 25 lipca masz na to 72 godziny od daty przybycia do miejsca 
noclegu. Jeśli posiadasz FAN ID i zatrzymujesz się w miejscu innym niż hotel, jesteś 
zobligowany do samodzielnego zameldowania się. Nie będzie to możliwe za 
pośrednictwem operatorów pocztowych. 
Wszyscy obcokrajowcy (z FAN ID i bez FAN ID) zatrzymujący się w hotelach są przez nie 
rejestrowani w ciągu 24 godzin. W recepcji należy upewnić się, że rejestracja faktycznie 
została dokonana. Pisemne potwierdzenie meldunku trzeba zachować do czasu 
opuszczenia Rosji. Każdy przyjazd do kolejnego miasta wymaga ponownej rejestracji. 
Brak meldunku może skutkować karą administracyjną i problemami przy wyjeździe.

Bezpieczeństwo 
W Rosji występuje zagrożenie zamachami terrorystycznymi, które może wzrosnąć 
w związku z mistrzostwami. Nie można wykluczyć ataków w miastach-gospodarzach 
turnieju. Zachowaj ostrożność w szczególności na stadionach, w strefach kibica i ich 
okolicach, a także w środkach transportu publicznego.
 
Ostrzegamy przed podróżami w rejon Północnego Kaukazu, tj. do republik: 
Karaczajo-Czerkiesji, Kabardo-Bałkarii, Osetii Północnej, Inguszetii, Czeczenii, Dagestanu.
 
Pamiętaj, że Polska nie uznała aneksji przez Rosję Półwyspu Krymskiego i nie ma możliwości 
udzielenia przebywającym tam obywatelom polskim pomocy konsularnej. W związku
z powyższym kategorycznie odradzamy podróże na Krym.
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Konsul pomoże, gdy:

- zgubisz swój paszport i chcesz otrzymać paszport tymczasowy na powrót do kraju,
- potrzebujesz pomocy w związku z aresztowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem,
- szukasz adwokata - konsul może przekazać listę lokalnych prawników. 

Konsul nie ma możliwości udzielenia pomocy przy:

- organizowaniu biletów wstępu na mecze,
- pokryciu kosztów leczenia czy pomocy prawnej,
- reklamacji usług hotelowych,
- poszukiwaniu skradzionych lub zagubionych rzeczy osobistych i środków transportu,
- organizowaniu transportu lokalnego czy poszukiwaniu miejsca do zaparkowania pojazdu,
- organizowaniu podróży do i z Rosji,
- transferze środków pieniężnych,
- reklamacji biletów lotniczych czy na inne środki transportu,
- rezerwacji biletów lotniczych i hoteli.

ZASADY POBYTU W ROSJI

POMOC KONSULARNA

Pamiętaj, by zarejestrować swój wyjazd do Rosji w systemie Odyseusz.
Szczegółowa informacja o warunkach pobytu w Rosji: Polak za Granicą 
i bezpłatna aplikacja mobilna iPolak.

http://odyseusz.msz.gov.pl/home/RegisterTravel
https://polakzagranica.msz.gov.pl/
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.iservices.android.ipolak&hl=pl
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5. Co zrobić w razie wypadku samochodowego?
Osoba poszkodowana powinna niezwłocznie skontaktować się z odpowiednimi rosyjskimi        
służbami dostępnymi pod lokalnymi numerami alarmowymi (patrz: str. 3 informatora).
6. Jestem osobą aresztowaną i potrzebuję pomocy prawnej. 
Do kogo mogę się zwrócić?
Lista adwokatów współpracujących z polskimi placówkami na terytorium Rosji dostępna 
jest pod następującymi adresami:

Moskwa, Kazań, Soczi, Wołgograd, Rostów nad Donem, Samara
http://moskwa.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/sprawy_prawne/tlumacze_przysiegli/

Sankt Petersburg
http://sanktpetersburg.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/lista_adwokatow_notariuszy_tlumaczy/

Kaliningrad
http://kaliningrad.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/adwokacitlumacze/ 

FAQ – krótkie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

1. Co powinienem zrobić w przypadku kradzieży lub zagubienia paszportu?
Niezwłocznie poinformuj o tym najbliższy posterunek policji. Po uzyskaniu zaświadczenia 
o utracie dokumentu, należy zgłosić się do konsulatu lub mobilnego punktu konsularnego, 
gdzie konsul wystawi paszport tymczasowy na powrót do kraju. 
2. Co powinienem zrobić w przypadku kradzieży lub zagubienia dowodu osobistego?
Utratę dowodu osobistego zgłoś w wybranym polskim urzędzie konsularnym. Konsul 
powiadomi o utracie dokumentu właściwy organ, który unieważni dokument. Konsul nie 
wydaje dowodów osobistych. Wniosek o dowód osobisty można złożyć tylko w Polsce, 
w dowolnym urzędzie gminy.
3. Co powinienem zrobić w przypadku kradzieży lub zagubienia karty                      
migracyjnej?
Na granicy należy wypełnić tzw. kartę migracyjną, która stanowi podstawę do rejestracji                
w miejscu pobytu. Jej zniszczenie lub utratę trzeba zgłosić w ciągu 3 dni do najbliższego 
oddziału Służby Migracyjnej (UMVD), gdzie można uzyskać bezpłatny duplikat karty. 
Konieczne będzie przedstawienie dokumentów, na podstawie których wjechano do Rosji. 
Przy wyjeździe kartę migracyjną należy zwrócić funkcjonariuszowi służby granicznej. 
Sugerujemy przypięcie karty migracyjnej spinaczem do paszportu.
4. Co powinienem zrobić w przypadku kradzieży lub zagubienia FAN ID?
Organizatorzy mogą wystawiać duplikaty FAN ID, nie ma obowiązku uzyskania z policji                  
zaświadczenia o jego zagubieniu/utracie. Duplikat będzie można uzyskać w centrach 
wydawania FAN ID lub w specjalnych punktach przed stadionem w dniach meczy. 
Szczegółowe informacje nt. FAN ID znajdują się na oficjalnym portalu organizatorów 
Mistrzostw, dostępnym także w polskiej wersji językowej: https://www.fan-id.ru/


