
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

1. Wypełniony formularz należy odesłać na e-mail: wizy@globalairlineservices.pl  wraz ze 
skanem paszportu oraz zdjęciem w formie elektronicznej. 

 

mailto:wizy@globalairlineservices.pl


 
 

 

  

……………………………….. 

Imiona i nazwiska 

…………………………………………… 

……………………………………………. 

Adres zamieszkania  

 

 

 

Upoważnienie  

 

 

 

 

Ja …………………………….. legitymująca się paszportem o numerze …………………., 

uprzejmie informuję, że  pracownik firmy Global Airline Services  jest upoważniony przeze 

mnie do składania oraz odbierania wniosku o wizę do Chin.  

 

 
 
 
 
 
 

……………………………………….                                                                                       ………………………………………  
                podpis                                                                                                                                                          data 

                                                                                                                                          

 



 
 

 

DANE OSOBOWE 

Nazwisko  

Imiona  

Inne nazwiska używane w przeszłości (np. panieńskie)  

Stan cywilny  

Data urodzenia, miasto, województwo, kraj  

Obywatelstwo, inne obywatelstwa  

PESEL  

Adres domowy (ulica, kod pocztowy, miasto)  

Numery telefonów: domowy / komórkowy  

Nr telefonu służbowego  

Adres e-mail  

Nr paszportu / miasto wydania  

Data wydania / data ważności paszportu  

Czy paszport był kiedykolwiek skradziony (jeśli tak to 

proszę podać datę i okoliczności kradzieży) 

 

DANE DOTYCZĄCE PODRÓŻY DO CHIN 

Cel wyjazdu:  prywatny, biznesowy, turystyczny, inny 

(jaki?)  

 



 
 

 

Proponowana data wjazdu (dzień/miesiąc/rok) - może być 

dołączona rezerwacja lotnicza 

 

Okres pobytu w Chinach  

Adres pobytu w Chinach  

Kto finansuje wyjazd : we własnym zakresie; LUB  

imię, nazwisko adres, numer telefonu lub dane firmy, jaka 

jest relacja pomiędzy Panią/Panem a osobą finansującą 

wyjazd 

 

Inne osoby podróżujące z Panią/Panem (imiona i 

nazwisko/relacja z Panią/Panem) 

 

Czy kiedykolwiek była Pani/Pan w Chinach? Jeżeli tak, to 

proszę określić ostatni pobyt (data wjazdu dzień miesiąc i 

rok)/długość tego pobytu. Proszę również określić inne 

wizyty (daty) i długość pobytu w Chinach (proszę dołączyć 

skan poprzednich wiz) 

 

Czy kiedykolwiek był Pan/Pani deportowana z Chin?  

Czy kiedykolwiek odmówiono wydania Pani/Panu wizy 

Chin (tak/nie). Jeżeli taka, to jaka była przyczyna?  

 

DANE KONTAKTOWE W Chinach 

Imiona i nazwisko osoby kontaktowej w Chinach  

Nazwa firmy odwiedzanej  

Relacja pomiędzy podróżnym a kontaktem w Chinach  



 
 

 

Dokładny adres Pani/Pana pobytu w Chinach, numer 

telefonu, e-mail (opcjonalnie) 

 

W przypadku rodziny proszę określić status imigracyjny w 

Chinach oraz podać datę przyznania danego statusu: 

(obywatel Chin, rezydent,  pobyt czasowy nie-imigracyjny, 

nie wiem) oraz data przyznania statusu 

 

DANE DOTYCZĄCE RODZINY 

Nazwisko i imiona ojca  

Data urodzenia ojca  

Jeśli ojciec przebywa w Chinach proszę podać adres 

pobytu 

 

Nazwisko i imiona matki  

Data urodzenia matki  

Jeśli matka przebywa w Chinach to proszę podać adres 

pobytu 

 

Czy są jacyś bezpośredni krewni w Chinach (nie licząc 

rodziców) Jeżeli tak, proszę podać stopień pokrewieństwa, 

imię nazwisko, adres pobytu.  

 

Czy są jakieś inne osoby w Chinach  pozostające w relacji 

z Panią/Panem, jeśli tak to proszę podać ich pełne dane z 

adresem pobytu 

 

Czy są jakieś inne osoby w Chinach pozostające w relacji z  



 
 

 

Panią/Panem, jeśli tak to proszę podać ich pełne dane z 

adresem pobytu 

Imiona i nazwisko partnera / małżonka (podać także w 

przypadku śmierci / rozwodu); data urodzenia 

współmałżonka; obywatelstwo, miasto i kraj urodzenia, 

adres pobytu  

W przypadku rozwodu: data zawarcia małżeństwa, data 

rozwodu, przyczyna rozwodu.  

 

SYTUACJA ZAWODOWA / EDUKACJA  

Główny zawód wykonywany (jeśli emerytura to proszę 

wypełnić według ostatniego miejsca pracy). 

 

Nazwa miejsca pracy/szkoły  

Adres, numer telefonu do pracy  

Miesięczne wynagrodzenie w EUR 

Zatrudniony od dnia/do dnia (dokładna data) 

Roczny dochód w EUR z poprzedniego roku 

kalendarzowego 

 

nazwa stanowiska pracy i krótki opis  

znajomość języków obcych  

Dwa ostatnie miejsca pracy (nie licząc obecnego): adres z 

kodem pocztowym, nazwa i stanowisko, daty rozpoczęcia i 

zakończenia zatrudnienia oraz opcjonalnie imiona i 

 



 
 

 

nazwisko przełożonego  

 

Proszę wymienić  ukończone szkoły ponad gimnazjalne 

oraz uczelnie wyższe, adres z kodem pocztowym, nazwa i 

kierunek, daty rozpoczęcia i zakończenia nauki 

 

Wszystkie organizacje zawodowe, społeczne oraz 

charytatywne, do których Pani/Pan należy 

 

(DOTYCZY TYLKO MĘŻCZYZN) 

Czy przeszedł Pan szkolenie w zakresie broni palnej, 

materiałów wybuchowych, broni nuklearnej, chemicznej 

lub biologicznej ? (nie/tak)  

 

 

(DOTYCZY TYLKO MĘŻCZYZN) 

Czy odbył Pan służbę wojskową? (nie/tak). Jeśli tak proszę 

podać rodzaj wojsk, stopień wojskowy/stanowisko, 

specjalizację oraz okres służby).  

 

Czy brał Pan/Pani udział w jakimkolwiek konflikcie 

zbrojnym lub był jego ofiarą? (tak/nie) 

 

 

 

………………………..                         ……………………………… 

data                                                                podpis  

 



 
 

 

Na podstawie informacji zawartych w niniejszej ankiecie wypełnimy w Państwa imieniu elektroniczny wniosek wizowy.  

Po zarejestrowaniu wniosku w systemie komputerowym Wydziału Konsularnego Ambasady Chin w Polsce nastąpi 

aplikacja wniosku wizowego wraz z paszportem. 

Niniejsza ankieta ma charakter ogólny i nie wyczerpuje wszystkich aspektów zawartych we wniosku. W przypadku niejasności lub 

konieczności zadania dodatkowych pytań będziemy się z Państwem kontaktować telefonicznie pod numer wskazany w 

ankiecie. 

Ostateczna decyzja o przyznaniu wizy do Chin zależna jest od Konsula. 

Global Airline Services Sp.z.o.o. zobowiązuje się do zachowania poufności przekazanych przez Państwa danych 

osobowych.  

 


