Анкета для отримання національної візи
Безкоштовний бланк

ФОТО

PL
1. Прізвище(-ща) (x)

ВИКЛЮЧНО ДЛЯ СЛУЖБОВОГО
ВИКОРИСТАННЯ
WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

2. Прізвище (-а) при народженні/попереднє прізвище (-а)(х)

Data złożenia wniosku:

3. Ім'я/Імена (x)

Numer wniosku:

4. Дата народження (день-місяць-рік)

8. Стать

□ чоловік

□ жінка

Wniosek złożono:
w ambasadzie lub konsulacie
Громадянство отримане при
u
usługodawcy
6. Країна народження
народженні (якщо відмінне від
теперішнього):
u pośredniczącego podmiotu
komercyjnego
9. Громадянський стан
na granicy
неодружений/незаміжня
5. Місце народження

7. Наявне громадянство

□
□
□ одружений/заміжня □ роздільне проживання Nazwa:
□ inne
□ розведений/а □ вдівець/вдова
□ інше (зазначити)

10. Для неповнолітніх: прізвище, ім'я, адреса (якщо відрізняється від адреси заявника) номер телефону,
адреса електронної пошти та громадянство особи, що має батьківські права або є офіційним опікуном

11. Ідентифікаційний код (якщо існує)
12. Вид проїзного документу:

□ закордонний паспорт □ дипломатичний паспорт □ службовий паспорт □ офіційний паспорт
□ спеціальний паспорт □ інший проїзний документ (просимо вказати)
13. Серія та номер проїзного
документу

□
□
□

14. Дата видачі

17. Домашня адреса та адреса електронної пошти заявника

15. Дійсний до

16. Ким виданий
(назва країни)

Номер(-и) телефонів

Wniosek przyjęty przez:

Dokumenty uzupełniające:
dokument podróży
środki utrzymania
zaproszenie
środek transportu
podróżne ubezpieczenie
medyczne
inne:

□
□
□
□
□
□

Decyzja o wizie krajowej:
odmowa wydania wizy
wydanie wizy:

□
□

18. Чи Ви постійно проживаєте в іншій державі, ніж держава громадянства?

□ Ні
□ Так. Дозвіл на проживання або рівноцінний документ ............Номер ............. Дійсний до
* 19. Ким Ви працюєте?
* 20. Назва, адреса і номер телефону роботодавця. Для учнів - назва та адреса школи. Для студентів або
докторантів (аспірантів) – назва і адреса навчального закладу першого, другого рівнів або повного
магістерського навчання, або освіту в докторантській (аспірантські) школі та інформація про
напрямок навчання, а у випадку докторантської школи - інформація про наукові або мистецькі
дисципліни, а також інформація про семестр або рік
21. Основна(-і) мета(-и) подорожі:

□ туризм □ службова поїздка □ відвідини родини або друзів □ культура □ спорт
□ офіційний візит □ лікування □ навчання
□ інше (просимо вказати)

□ Termin ważności:
Od …………………………….
Do …………………………….
Liczba wjazdów:

□ 1 □ 2 □ wielokrotny
Liczba dni:

22. Членська держава(-и) – мета подорожі

23. Членська держава(-и) першого в'їзду

------------------ПОЛЬЩА--------------------24. Кількість в'їздів за цією анкетою

□ один
□ багато

25. Запланований час перебування
Просимо вказати кількість днів

□ два

На запитання відмічені зірочкою (*) не відповідають члени сім'ї громадянина ЄС, ЄЕП або Швейцарської Конфедерації (подружжя, діти або
висхідні родичі на утриманні), які користуються правом вільного пересування. Родичі громадян ЄС, ЄЕП або Швейцарської Конфедерації
мають подати документи, що підтверджують родинний зв'язок та заповнити пункти номер 34 і 35.
(x) Пункти з 1по 3 повинні відповідати даним в проїзному документі.
26. Попередні національні і Шенгенські візи (отримані впродовж останніх п'ять років)

□ ні
□ так. Строк (-и) дії візи: від..........................................

до................................... .................

Строк (-и) дії візи: від..................................................... до .................................................
Строк (-и) дії візи: від......................................................до .................................................
Строк (-и) дії візи: від......................................................до .................................................
27. Чи при отриманні попередньої візи у Вас брали відтиски пальців?

□ ні

□ так
Дата (якщо відома) ........................................................

28. Дозвіл на в'їзд до країни призначення (якщо стосується)
------------------------------ НЕ СТОСУЄТЬСЯ ------------------------------29. Запланована дата в'їзду на територію Республіки
Польща

30. Запланована дата виїзду з території
Республіки Польща

31. Прізвище та ім’я особи чи осіб, яка(-і) запрошує (-ють) з Республіки Польща. Якщо не стосується,
назва готелю(-ів) або адреса місця чи місць проживання заявника в Республіці Польща.

Поштова адреса та адреса електронної пошти особи (осіб), що
запрошують, готелю(-ів), місця (місць) проживання
*32. Назва та адреса фірми чи організації, що запрошує

Номер телефону та факсу

Номер телефону фірми чи
організації

Прізвище, ім’я, адреса підприємства, номер телефону та факсу, адреса робочої електронної пошти
контактної особи у фірмі чи організації:

*33. Витрати на подорож і проживання заявника під час його перебування покриває

□ сам

□ приймаюча сторона (особа, що запрошує, фірма,

заявник

організація), просимо зазначити

Кошти утримання

□ готівка
□ подорожні чеки
□ кредитна картка
□ оплачене житло
□ оплачений транспорт
□ інше (просимо вказати)

□ визначений в полі 31або 32
□ iнше (просимо вказати)
Кошти утримання

□ готівка
□ заявнику надається житло
□ бере на себе всі витрати під час перебування
□ оплачений транспорт
□ інше (просимо вказати)

34. Інформація про дозвіл на роботу, довідку про внесення заяви до реєстру заяв на сезонну роботу, заява
про доручення роботи іноземцю або звільнення від обов’язку мати дозвіл на роботу

35. Особисті дані члена сім'ї, який є громадянином ЄС, ЄЕП або Швейцарської Конфедерації
Ім'я (імена)

Прізвище
Дата народження

Громадянство

Номер проїзного документу чи
посвідчення особи

36. Спорідненість із громадянином ЄС, ЄЕП або Швейцарської Конфедерації

□ чоловік/дружина □ син/донька □ онук/онука □ висхідні родичі на утриманні
37. Місцевість і дата

38. Підпис (замість неповнолітнього
підписують батьки або опікуни, призначені
судом або іншим компетентним органом,
або одним із батьків, якщо батьківські
повноваження наділені виключно лише цій
особі, або опікуном, встановленим судом
або іншим компетентним органом, для
неповнолітнього без супроводу - куратор або
інший суб’єкт, який представляє
неповнолітнього, призначеного судом або
іншим компетентним органом , для повністю
недієздатної особи - опікун, призначений
судом або іншим компетентним органом)

Мені відомо, що відмова у видачі візи не є приводом для повернення консульського збору.
Для осіб, які клопочуться про національну багаторазову візу (див. поле № 24):
Мені відомо, що на перше перебування і наступні візити на території Республіки Польща вимагається відповідне подорожнє медичне
страхування у розумінні положень про медичну опіку, які фінансуються з публічних засобів, або подорожнє медичне страхування.

Я заявляю, що згідно з моїми знаннями уся надана мною докладна інформація є правдивою та в повному обсязі. Мені відомо, що подання
анкети або додаткових документів, які містять неправдиві персональні дані або фальшиву інформацію, а також неправдиві свідчення,
приховування правди, підроблення (фальшування) документа з метою використати такий документ як автентичний або використання
такого документа як автентичного, призведуть до відмови у видачі національної візи або до анулювання вже виданої національної візи, а
також, що такі дії – згідно з польським законодавством – є злочинами, які підлягають покаранню у виді штрафу, обмеження волі або
позбавлення волі.
Я зобов'язуюся покинути територію Республіки Польща не пізніше ніж в останній день періоду перебування, на який дозволяє мені видана
національна віза.
Мені відомо, що наявність національної візи становить лише одну з умов в'їзду на територію Республіки Польща. Одержання національної
візи не означає набуття права на відшкодування у випадку відмови у в'їзді на територію Республіки Польща внаслідок невиконання умов
в'їзду, визначених у законі про іноземців. Виконання умов в'їзду повторно перевірятимуть у момент перетину кордону Республіки Польща.
Мені відомо, що вже видану візу можуть анулювати, якщо я не виконуватиму умов, на яких мені її видано.
У випадку, якщо до комплекту документів для отримання національної візи з метою зарахування на навчання денної форми у закладах
вищої освіти чи продовження навчання: I ступеня, II ступеня чи повної магістерської освіти або III ступеня, з метою проведення наукових
досліджень або дослідно-конструкторських робіт, з метою участі у стажуванні або волонтерській програмі не були долучені усі необхідні
документи для підтвердження інформації, яка міститься в анкеті та обґрунтування обставин подачі документів з метою отримання такої
візи, заявник має право долучити необхідні документи протягом 14 днів з дня подачі візової анкети.

Місцевість і дата

_________________
1

Якщо VIS функціонує.

Підпис (замість неповнолітнього підписують батьки або опікуни,
призначені судом або іншим компетентним органом, або одним із батьків,
якщо батьківські повноваження наділені виключно лише цій особі, або
опікуном, встановленим судом або іншим компетентним органом, для
неповнолітнього без супроводу - куратор або інший суб’єкт, який
представляє неповнолітнього, призначеного судом або іншим
компетентним органом , для повністю недієздатної особи - опікун,
призначений судом або іншим компетентним органом)

