
 

АНКЕТА ДЛЯ ОТРИМАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВІЗИ 

 

PL  

Безкоштовний бланк 

  

  

  1. Прізвище(-ща) (x)  WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU 

SŁUŻBOWEGO 

  

 Data złożenia wniosku  

   

 

 

 Numer wniosku  

  

 

 Wniosek złożono  

 □ w ambasadzie lub konsulacie  

 □ u usługodawcy  

 □ u pośredniczącego podmiotu 

komercyjnego  

 □ u przedsiębiorcy, o którym mowa  w 

art. 79a ust. 2 ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm.)  

 □ w urzędzie obsługującym ministra 

właściwego do spraw zagranicznych  

 □ inne  

  

Nazwa  podmiotu  przyjmującego 

wniosek  

  

 

 

Wniosek przyjęty przez (imię i nazwisko 

osoby przyjmującej wniosek)  

 2. Прізвище(-ща) при народженні (попереднє прізвище(-ща)) (x)  

  

  

 3. Ім'я (імена) (x)  

  

  

   4. Дата народження (день-місяць-рік)  

  

5. Місце народження 

 

 

 

7. Актуальне громадянство  

  

   

       Громадянство при 

народженні (якщо відмінне)   

  

  

 

 

  

 

6. Країна народження 

 

 

 8. Стать                                                                            

□ чоловік     □ жінка  

 9. Громадянський стан                                                               

     □ неодружений/а  □ одружений/а  □ роздільне проживання        

     □ розведений/а  □ вдівець/а   

     □ інше (потрібно вказати) 

 10. У випадку неповнолітніх: прізвище, ім’я, адреса (якщо відрізняється від адреси заявника), номер телефону, 

адреса електронної пошти та громадянство особи, яка здійснює батьківські повноваження / законного 

опікуна 

 

  

  

  

  

  

    

 

 

 

Фото 



 11. Національний ідентифікаційний номер (якщо стосується)  

  

 Dokumenty uzupełniające  

  

 □ dokument podróży  

 □ środki utrzymania  

 □ zaproszenie  

 □ środek transportu  

 □ podróżne ubezpieczenie medyczne  

 □ inne  

  

 Decyzja o wizie krajowej  

  

 □ odmowa wydania wizy  

 □ wydanie wizy  

  

 □ Termin ważności   

od …………..…………...……….... 

do  …………………………………  

  

 Liczba wjazdów  

 □ 1   □ 2   □ wielokrotne  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Liczba dni  

 12. Вид проїзного документу                                                                                                                                             

□ звичайний паспорт  □ дипломатичний паспорт  □ службовий паспорт  □ офіційний паспорт                       

□ paszport specjalny     □ inny dokument podróży (proszę określić)  

 13. Серія і номер проїзного документу   14. Дата видачі   15. Дійсний до  16. Виданий  

(назва країни)   

 17. Домашня адреса та адреса електронної пошти  

  

   Номер(-и) телефону(-ів)  

  18. Чи Пан/Пані постійно проживає в іншій країні ніж країна громадянства?  

□ ні                                                           □ так  

  

Дозвіл на проживання або рівноцінний документ ................ номер ................ дійсний до ..............................  

 

 

 *19. Професія  

  

 *20. Назва, адреса і номер телефону роботодавця. У випадку учнів – назва і адреса навчального закладу. У 

випадку студентів або докторантів – назва та адреса закладу, який проводить навчання першого ступеня, 

навчання другого ступеня або повного навчання в магістратурі або навчання в докторській школі та 

інформація про напрямок навчання, а у випадку докторської школи – інформація про наукові чи мистецькі 

дисципліни, а також інформація про семестр або рік  

  

  

 

  

  21. Основна(-і) ціль(-і) подорожі  

□ туризм  □ службові справи  □ візит до родичів чи друзів  □ культура  □ спорт  □ офіційний візит  

□ лікування  □ навчання  □ інше (потрібно вказати)  

  

  Обґрунтування  

 22. Держава(-и)-члени, які є метою подорожі 

               -----------------ПОЛЬЩА-----------------  

 23. Держава-член, до якої відбувається перший 

в’їзд (не застосовується, якщо анкета 

подається до міністра закордонних справ у 

випадку, зазначеному в статті 79a (1) Закону 

про іноземців від 12 грудня 2013 року) 

  

  

  

  

  



 

 

 24. Кількість в'їздів, якої стосується дана анкета  

      □ один в'їзд  □ два в'їзди  □ багато в'їздів  

 25. Планований період перебування  

(вказати кількість днів)  

  

 26. Інформація про видані іноземцю протягом останніх п’яти років віз Шенген чи національних віз   

□ ні                                                                   □ так 

 

 дата/дати терміну дії від .................................................. до ............................................................. 

 дата/дати терміну дії від .................................................. до ............................................................. 

 дата/дати терміну дії від .................................................. до ............................................................. 

 дата/дати терміну дії від .................................................. до ............................................................. 

 дата/дати терміну дії від .................................................. до ............................................................. 

  

   

  

 27. Чи брали у Пана/Пані відбитки пальців під час попередньої видачі візи?                                                      

□ ні                                                                □ так                                                                           

                                                   дата (якщо відомо) ...................................................         

 28. Дозвіл на в'їзд до країни, яка є метою подорожі  

------------------------------- НЕ СТОСУЄТЬСЯ ---------------------------------  

  

 29. Запланована дата в’їзду до Республіки Польща (не 

застосовується, якщо анкета подається до міністра 

закордонних справ у випадку, зазначеному в статті 

79a (1) Закону про іноземців від 12 грудня 2013 року)  

  

  

 30. Планована дата виїзду з Республіки Польща  

  

  

 *31. Прізвище та ім'я особи чи осіб, котрі запрошують з Республіки Польща. Якщо не стосується – назва готелю(-ів) 

або тимчасова(-і) адреса(-и) у Республіці Польща  

 Поштова адреса та адреса електронної пошти особи чи осіб, котрі 

запрошують / готелю(-ів) / адреса(-и) тимчасова(-і) 

  

  

  

  

Номер телефону   

  

 *32. Назва та адреса фірми / організації, що запрошує  

 

  

  

 

  

 Номер телефону та факсу фірми / організації 

 

 

 



Прізвище та ім'я, службова адреса, номер службового телефону і факсу та адреса службової електронної пошти 

контактної особи у фірмі чи організації 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 *33. Кошти подорожі та утримання заявника покриває   

  

        □ сам заявник  

   

  

  

 

Кошти утримання:  

 □ готівка  

 □ дорожні чеки 

 □ кредитна картка  

 □ оплачене наперед житло  

 □ оплачений наперед транспорт 

 □ інше (потрібно вказати)  

  

  

□ спонсор (особа, котра запросила, фірма, організація) 

    (потрібно вказати)  

     □ вказане в пунктах 31 або 32 

     □ інше (потрібно вказати)  

  

 Кошти утримання:  

 □ готівка 

 □ житло  

 □ покриваються всі витрати протягом перебування  

 □ оплачений наперед транспорт 

 □ інше (потрібно вказати)  

 *34. Інформація про наявність дозволу на працю, довідки про внесення заяви до реєстру заяв щодо сезонної праці, 

довідки про доручення виконання праці іноземцю або звільнення від обов’язку мати дозвіл на працю 

  

 

  

 35. Персональні дані члена сім'ї, який є громадянином країни-члена Європейського Союзу, країни-члена 

Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) – сторони угоди про Європейську економічну зону або 

Швейцарської Конфедерації 

  

  

  

  

  

 Прізвище 

  

Ім'я (імена)  

Дата народження  

  

  

Громадянство Номер проїзного документу чи посвідчення особи 

36. Родинні відносини з громадянином країни-члена Європейського Союзу, країни-члена Європейської асоціації 

вільної торгівлі (ЄАВТ) – сторони угоди про Європейську економічну зону або Швейцарської Конфедерації 

  

   □ чоловік/дружина  □ син/донька  □ онук/онука  □ батько/мати/дід/баба на утриманні 



37. Місце і дата  Підпис (за неповнолітню особу підписують батьки або 

опікуни, призначені судом чи іншим компетентним 

органом, або один із батьків, якщо батьківські 

повноваження наділяють лише його, або опікун, 

призначений судом чи іншим компетентним органом, 
для неповнолітнього без опіки – куратор або інша особа, 

яка представляє неповнолітнього, призначений судом 

чи іншим компетентним органом, для повністю 

недієздатної особи – опікун, призначений судом або 

іншим уповноваженим органом) 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Місце і дата Підпис (за неповнолітню особу підписують батьки або опікуни, призначені 

судом чи іншим компетентним органом, або один із батьків, якщо батьківські 

повноваження наділяють лише його, або опікун, призначений судом чи іншим 

компетентним органом, для неповнолітнього без опіки – куратор або інша 
особа, яка представляє неповнолітнього, призначений судом чи іншим 

компетентним органом, для повністю недієздатної особи – опікун, призначений 

судом або іншим уповноваженим органом) 

  
(x) Записи в пунктах 1-3 повинні відповідати даним проїзного документа.  

  

На запитання, позначені символом «*», не відповідають члени сім’ї громадянина країни-члена Європейського Союзу, країни-члена Європейської 

асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) – учасниці угоди про Європейську економічну зону або Швейцарської Конфедерації (член подружжя, дитина або 
батько/мати/дід/баба на утриманні), користуючись правом на вільне пересування. Члени сім'ї громадянина країни-члена Європейського Союзу, країни-

учасниці Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ) – учасниці угоди про Європейську економічну зону або Швейцарської Конфедерації подають 

документи, що підтверджують спорідненість, і заповнюють пункти 35 і 36. 

Мені відомо, що у разі відмови у видачі візи консульський збір або відповідно його розміру збір за прийом та розгляд міністром, уповноваженим 

до закордонних справ, не підлягає поверненню. 

Стосується подання заяви на національну багаторазову візу (див. пункт 24) 

Мені відомо, що для першого перебування та наступних візитів на територію Республіки Польща необхідно мати відповідне медичне страхування 

в розумінні положень про медичні послуги, що фінансуються з державних коштів, або медичне страхування подорожей. 

Я засвідчую, що, відповідно до моїх знань, усі надані мною детальні дані є правильними та повними. Мені відомо, що подання заяви або 
додавання до неї документів, які містять неправдиві персональні дані чи неправдиву інформацію, а також неправдива заява в процедурі видачі 

національної візи, приховування правди, підробка, підробка документа з метою використання його як справжнього або використання такого 

документа як автентичного призведе до відмови у видачі національної візи або анулювання вже виданої національної візи, і що така поведінка 

є злочином, відповідно до польського законодавства, що карається штрафами, обмеженням свободи або позбавленням волі. 

 

Я зобов'язуюсь покинути територію Республіки Польща не пізніше останнього дня періоду перебування, на який мені дає право видана 

національна віза. 

 
Мені відомо, що наявність національної візи є лише однією з умов в’їзду на територію Республіки Польща. Отримання національної візи не є 

набуттям права на компенсацію у випадку відмови у в’їзді на територію Республіки Польща через недотримання умов в’їзду, визначених 

Законом про іноземців від 12 грудня 2013 року. При в’їзді на територію Республіки Польща ще раз перевірятимуться умови, які необхідно 

виконати при в’їзді. 

 

Мені відомо, що вже видана національна віза може бути анульована, якщо я більше не відповідаю умовам для її видачі.  

 

Якщо для подання заяви на отримання національної візи з метою початку або продовження навчання на денній формі навчання: навчання 
першого циклу, навчання другого циклу або навчання тривалого циклу або навчання в докторській школі з метою проведення наукових 

досліджень або розробки, для проходження стажування або участі в програмі Європейської волонтерської служби не включав усі документи, 

необхідні для підтвердження даних, що містяться в заяві, та обставин, що обґрунтовують заяву на отримання візи, заявник має право доповнити 

протягом 7 днів з дня подання заяви. 
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