Visa Application Form

Personal Details / Dane personalne
Title / tytuł:
Family Name / nazwisko:
Given Names / imiona:
Father's Full Name / pełne imię i nazwisko ojca:
Date of Birth (Gregorian) / data urodzenia:

DD/MM/YYYY

Country of Birth / państwo urodzenia:

Marital Status / stan cywilny:
Gender / płeć:
Child/dziecko (Under 18 Years) / (poniżej 18 lat):

Single/kawaler/panna
Engaged/zaręczony/a
Married/zamężny/a
Separated/w separacji
Widow/Widower/wdowa/wdowiec
Female/kobieta
Yes/tak

Male/mężczyzna

No/nie

Country of Residence / państwo zamieszkania:
Nationality / narodowość:
Other Nationalities / inne narodowości:

Contact Details / Numery kontaktowe

Current Address / obecny adres:

Email Address / adres e-mailowy:
Mobile / telefon komórkowy:

Work Tel / telefon służbowy:

Home Tel / telefon domowy:

Fax:

Employment Details / Dane o zatrudnieniu
Current Occupation / wykonywany zawód:
Employer's Name / nazwa pracodawcy:

Employer's Address / adres pracodawcy:

Previous Employer's Name /
nazwa poprzedniego pracodawcy:

Previous Employer's Address /
adres poprzedniego pracodawcy:

Visa Details / Dane dotyczące wizy
Visa Type / rodzaj wizy:
Purpose of Journey / cel podróży:
Business/biznes
Convention/Conference // konferencja/konwencja
Education/edukacja
Employment/zatrudnienie/praca
Exhibition/wystawa
Visiting Friends/Family // odwiedziny przyjaciół/rodziny
Holiday /wakacje
Other/inne
Entry Date /
dzień przyjazdu:

Point of Entry /
miejsce przybycia:

Intended Duration of Stay
(days) / planowany okres
pobytu (w dniach):

Number of Children
Accompanied / liczba
współpodrożujących dzieci:

Places in Afghanistan intended to visit /
cele podróży w Afganistanie:

Complete Address in Afghanistan /
pełny adres w Afganistanie:

Have you ever visited Afghanistan before? /
Czy kiedykolwiek wcześniej byłe/aś w Afganistanie?

No/nie

Yes/tak

If yes, please provide details / jeżeli tak, proszę opisać okoliczności:

Have you applied for an Afghanistan Visa before? /
czy składał/a Pan/Pani wcześniej aplikację o wizę
afgańską?

No/nie

Yes/tak

If yes, please provide details / jeżeli tak, proszę opisać okoliczności:

Do you have a criminal record? /
czy był/a Pan/Pani wcześniej karany/a?

No/nie

Yes/tak

If yes, please provide details / jeżeli tak, proszę opisać okoliczności:

Passport Details / Dane z paszportu
Passport Type / typ paszportu:
Passport Number / numer paszportu:
Place of Issue / miejsce wydania:

Issue Date / data wydania:

Expiry Date / data ważności:
I declare that the information provided in this application is true and correct /
Oświadczam, że informacje zawarte w tej aplikacji są zgodne z prawdą.

