
Mały ruch graniczny - regularne przekraczanie wspólnej granicy Państw Umawiających się Stron 
przez mieszkańców strefy przygranicznej Państwa Umawiającej się strony w celu przebywania w 
strefie przygranicznej Państwa drugiej umawiającej się Strony ze względów społecznych, kultural-
nych lub rodzinnych oraz z uzasadnionych powodów ekonomicznych, które według przepisów 
wewnętrznych Państwa drugiej Umawiającej się Strony nie są uznawane za działalność 
zarobkową, przez okres nieprzekraczający limitów czasu ustanowionych w Umowie.

Zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego przyznawane jest na 
wniosek osoby, zamieszkującej obszar jednostek podziału administracyjnego Państw 
Umawiających się Stron w promieniu 30 kilometrów i spełniających określone warunki.  

Dokument wydawany jest w trzech wersjach dla obywateli Rosji, Ukrainy i Białorusi. 

Od 2009 r. obowiązuje Umowa o Małym Ruchu Granicznym z Ukrainą, od 2010 r. obowiązuje 
Umowa o Małym Ruchu Granicznym z Białorusią, od 2011 roku, obywatele obwodu Kaliningradzk-
iego mogą korzystać z udogodnień przekraczania granicy w ramach  Małego Ruchu Granicznego.

Zezwolenie uprawniające do małego ruchu granicznego ma formę karty, która zbudowana jest z 
wielowarstwowego poliwęglanu, przy czym warstwy zewnętrzne są przezroczyste a warstwy 
środkowe nieprzezroczyste. Pomiędzy warstwami poliwęglanu technikami druku: o�setowa i 
sitodrukowa naniesiono elementy graficzne i zabezpieczające.
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Karta dostosowana jest do personalizacji przy użyciu techniki grawerowania laserowego. 
Pomiędzy warstwami poliwęglanu umieszczono elektroniczny nośnik danych w postaci zespołu 
mikroprocesora z anteną.

Karta zadrukowana jest siatką linii giloszowych. Przejście kolorystyczne linii giloszowych realizow-
ane jest poprzez gradację (druk irysowy), który charakteryzuje się subtelną i płynną zmiana koloru 
w obrębie tej samej linii giloszowej. Linie giloszowe w zakresie światła widzialnego zmieniają 
kolory według sekwencji: czerwony – niebieski – czerwony.

Nad zdjęciem umieszczony jest element graficzny w postaci liter MRG wydrukowany farbą optyc-
znie zmienną (OVI) o zmienności kolorystycznej od koloru złotego do zielonego.

Transparentny hologram o nieregularnych krawędziach umiejscowiony jest częściowo w polu 
zdjęcia i przedstawia grafikę zawierającą motyw główny w postaci litery E oraz jej lustrzanego 
odbicia. Litery E otoczone są okręgiem zbudowanym z 12 gwiazdek.

Przód dokumentu pokryty jest tłoczeniem w postaci przezroczystych, wypukłych znaków, wyczu-
walnych dotykiem na powierzchni karty i widocznych tylko pod określonym kątem obserwacji. 
Wzór tłoczenia zawiera elementy graficzne w postaci linii giloszowych, linii złożonych z mikrodruku 
oraz konturowych liter RP.

W prawym górnym rogu karty znajduje się element MLI o owalnym kształcie i wypukłej strukturze 
wyczuwalnej dotykiem, w którym umieszczone są dane w postaci powtórzonego, pomniejszonego 
wizerunku posiadacza oraz daty.

W strefie MRZ w tło giloszowe wkomponowany jest element graficzny przedstawiający reliefowe 
litery MRG.


