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 جمهورية مصر العربية                                                                  

Arab Republic of Egypt    

Arabska Republika Egiptu      

 طلب الحصول علي تأشيرة الدخول

Visa Application Form 

Wniosek wizowy 
 

 اسم الوالد
Middle Name 

Drugie imię 
 

 االسم
First Name 

Pierwsze imię 
 

 اللقب أو الجد
Family name 

Nazwisko 
 

   
 

 النوع
Sex 

Płeć 

 محل الميالد
Place of Birth 

Miejsce urodzenia 

 تاريخ الميالد
Date of Birth 

Data urodzenia 
 

   
 

 المهنة
Occupation 

Zawód 

 الجنسية الحالية
Present Nationality 

Obywatelstwo 
 

  
 

 انتهاء الصالحية
Expires on 

Ważny do 

 تاريخ االصدار
Issued on 

Data wydania 

 محل االصدار
Issued at 

Miejsce wydania 

 رقم جواز السفر ونوعه
Passport Type and Number 

Typ paszportu i numer 

 

    

 
 Present address/obecny Adres/ عنوان اإلقامة الحالية

 

 Phone number/ Numer telefonu/ رقم الهاتف
 

 /Email/Adres mailowyالبريد االلكترون   
 
 

 عدد مرات الدخول المطلوبة
Number of entries  

Required 

Ilość wjazdów 
 

 مدة االقامة بمصر
Duration of Stay 

in Egypt 

Czas pobytu  
w Egipcie 

 تاريخ الوصول الي مصر
Date of Arrival in Egypt 

Data przybycia do Egiptu 

 الغرض من الزيارة
Purpose of visit 

Cel wizyty 

 

 

 

 

   

 



 العنوان في جمهورية مصر العربية
Address in the Arab Republic of Egypt 

Adres w Egipcie 

 منفذ الدخول
Port of Entry 

Miejsce przekroczenia granicy 
 
 

 

 

 

 عنوان األقارب واألصدقاء في مصر
Addresses of relatives and friends in Egypt 

Adres krewnych i przyjaciół w Egipcie 

 أسماء األقارب واألصدقاء في مصر
Names of relatives and friends in Egypt 

Imiona i nazwiska krewnych i przyjaciół w Egipcie 
  

  

  

  

 

 تاريخ ومحل الميالد
Date and Place of Birth 

Data i miejsce urodzenia 

 المرافقينصلة القرابة ألفراد األسرة 
Relationship 

Pokrewieństwo 

 أسماء أفراد األسرة المرافقين
Accompanying Family Members 

Towarzyszący członkowie rodziny 
   

   

   

   

   

   

 

 تاريخ ومحل ميالد االبناء المصاحبين علي نفس الجواز
Date and Place of Birth of Children endorsed 

on the same passport 

Data i miejsce urodzenia dzieci wpisanych  
do paszportu 

 اسماء األبناء المصاحبين علي نفس الجواز
Names of children endorsed on the same passport 

Imiona dzieci wpisanych do paszportu 

  

  

  

  

  

  

 

 عنوان االقامة في مصر خالل السفرات السابقة
                 Address in Egypt in previous stays  

Adresy  poprzednich  pobytów 

 غرض السفرات السابقة لمصر
Purpose of Previous visits 

Cel wcześniejszych pobytów 

 تاريخ السفرات السابقة لمصر
Dates of previous visits 

Daty wcześniejszych pobytów 
   

   

   

   

   

   

 

 معلومات أخري
Other information 

Inne informacje 
 

 

 

 التوقيع
ْSignature 

Podpis 

 محل وتاريخ طلب التأشيرة
Place and date of visa application 

Miejsce i data składania aplikacji wizowej 
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Wypełnia Konsulat – Proszę nie wypełniać poniżej 
 
 

 

 



 

 
 

 

 


