
11. Data wyjazdu z Rosji

7. Cel podróży

2. Nazwisko (zgodnie z paszportem)

1. Obywatelstwo (w przypadku posiadania w przeszłości obywatelstwa ZSRR lub Rosji prosimy 
wskazać kiedy i w związku z czym zostało ono utracone)

6. № paszportu

14.  Trasa podróży (miejscowości) 

15. Czy posiada Pan/Pani ubezpieczenie medyczne ważne na terenie Rosji?

3. Imię (imiona) (zgodnie z paszportem)

4. Data urodzenia (dzień, miesiąc, rok) 5. Płeć
M Ż

10. Data wjazdu do Rosji

1 2 wielokrotna

9. Ilokrotność

Data wydania
(dzień, miesiąc, rok)

Ważny do
(dzień, miesiąc, rok)

13. Do jakiej instytucji Pan/Pani się wybiera? (w przypadku wyjazdu turystycznego prosimy o podanie nazwy oraz numeru indeksowego przyjmującej firmy turystycznej, w przypadku wyjazdu w 
celu biznesowym prosimy o podanie nazwy pzryjmującej organizacji lub firmy oraz miasta, w przypadku wyjazdu w celu prywatnym prosimy o podanie nazwiska, imienia oraz adresu zamieszkania osoby 
zapraszającej)

tak Rodzaj dokumentu

12. Ile razy Pan/Pani był/była w Rosji?

Data ostatniej podróży do Rosji (dzień, miesiąc, rok)

16. Dzieci do lat 16 wpisane do Pana/Pani paszportu i podróżujące razem z Panem/Panią:

Nazwisko, imię, data urodzenia (dzień, miesiąc, rok), adres prywatny

Miejsce dla zdjęcia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych i 
przekazanie je w postaci elektronicznej w celu 
podjęcia decyzji o wydanie wizy 

Data (dzień, miesiąc, rok), podpis 

nie tak

od do

8. Kategoria i rodzaj wizy

21. Czy ma Pan/Pani krewnych w Rosji?(nazwisko, imię, stopień pokrewieństwa, adres zamieszkania)

20. Miejsce zatrudnienia lub nauki, stanowisko (nazwa, adres, telefon, e-mail)

19. Miejsce urodzenia (w przypadku urodzenia w Rosji prosimy  podać kiedy i do jakiego państwa Pan/Pani wyemigrował (a))

18. Adres stałego zamieszkania, telefon, faks, e-mail

17. Inne kiedykolwiek używane imiona (przed małżeństwem, pseudonimy, godność kościelna, i t.d.)

WNIOSEK WIZOWY

Oświadczam, że zawarte w niniejszym wniosku wizowym dane są pełne i wiarygodne. Jestem świadomy tego, że każde nieprawidłowe 
dane mogą spowodować odmowę wydania wizy lub anulowanie już wydanej wizy, oraz podjęcie innych czynności przewidzianych 
ustawodawstewem Rosji. Jestem zobowiązany do opuszczenia terytorium Rosji w ciągu terminu ważności wizy. Jestem świadomy tego, 
że posiadanie wizy nie gwarantuje wjazdu do Rosji. W przypadku odmowy wjazdu, nie będę ubiegał(a) się o rekompensatę tytułem 
ewentualnie poniesionychy strat.

UWAGA! Prosimy o wypełnienie wniosku czytelnie, dużymi literami lub drukiem

(dzień, miesiąc, rok) (dzień, miesiąc, rok)

nie
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