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FormFormFormForm V.2013V.2013V.2013V.2013

中 华 人 民 共 和 国 签 证 申 请 表
WniosekWniosekWniosekWniosek wizowywizowywizowywizowy ChiChiChiChińńńńskiejskiejskiejskiej RepublikiRepublikiRepublikiRepubliki LudowejLudowejLudowejLudowej

申请人必须如实、完整、清楚地填写本表格。请逐项在空白处用中文或英文大写字母打印填写，或在□内打√√√√选择。如有关项目

不适用，请写“无”。WeWeWeWe wnioskuwnioskuwnioskuwniosku nalenalenalenależżżżyyyy zamiezamiezamiezamieśśśścicicicićććć informacjeinformacjeinformacjeinformacje prawdziweprawdziweprawdziweprawdziwe iiii kompletne.kompletne.kompletne.kompletne. NaleNaleNaleNależżżżyyyy pisapisapisapisaćććć wielkimiwielkimiwielkimiwielkimi literamiliteramiliteramiliterami wwww rubrykachrubrykachrubrykachrubrykach dodododo tegotegotegotego
przeznaczonychprzeznaczonychprzeznaczonychprzeznaczonych lublublublub wstawiwstawiwstawiwstawićććć znakznakznakznak…………wwww odpowiednieodpowiednieodpowiednieodpowiednie okienka.okienka.okienka.okienka. JeJeJeJeśśśślililili ktktktktóóóórererereśśśś pozycjepozycjepozycjepozycje nienienienie dotyczdotyczdotyczdotycząąąą wnioskodawcywnioskodawcywnioskodawcywnioskodawcy nalenalenalenależżżżyyyy wpisawpisawpisawpisaćććć N/AN/AN/AN/A alboalboalboalbo
None.None.None.None.

一、个人信息 CzCzCzCzęśćęśćęśćęść 1:Dane1:Dane1:Dane1:Dane personalnepersonalnepersonalnepersonalne

1.1 英文姓名
NazwiskoNazwiskoNazwiskoNazwisko iiii imiimiimiimięęęę wwww
transkrypcjitranskrypcjitranskrypcjitranskrypcji
łłłłaciaciaciacińńńńskiej,skiej,skiej,skiej, jakjakjakjak wwww
paszporciepaszporciepaszporciepaszporcie

姓 Nazwisko:Nazwisko:Nazwisko:Nazwisko:
粘贴一张近期正面免冠、浅色背

景的彩色护照照片。

照片/Fotografia/Fotografia/Fotografia/Fotografia
NaleNaleNaleNależżżżyyyy nakleinakleinakleinakleićććć aktualnaktualnaktualnaktualnąąąą
fotografifotografifotografifotografięęęę paszportowpaszportowpaszportowpaszportowąąąą,,,,

kolorowkolorowkolorowkolorowąąąą wnioskodawcy(bezwnioskodawcy(bezwnioskodawcy(bezwnioskodawcy(bez
nakrycianakrycianakrycianakrycia ggggłłłłowy,owy,owy,owy, twarztwarztwarztwarz

zwrzwrzwrzwróóóóconaconaconacona nananana wprost,wprost,wprost,wprost, jasnejasnejasnejasne ttttłłłło)o)o)o)

中间名 DrugieDrugieDrugieDrugie imiimiimiimięęęę::::

名 PierwszePierwszePierwszePierwsze imiimiimiimięęęę::::

1.1.1.1.2 中文姓名
ChiChiChiChińńńńskieskieskieskie nazwiskonazwiskonazwiskonazwisko iiii imiimiimiimięęęę

1.1.1.1.3333别名或曾用名
InneInneInneInne lublublublub wczewczewczewcześśśśniejszeniejszeniejszeniejsze nazwiskanazwiskanazwiskanazwiska

1.1.1.1.4444性别 PPPPłłłłeeeećććć □ 男 MMMM □ 女 KKKK 1.1.1.1.5555出生日期
DataDataDataData urodzenia(rrrr-mm-dd)urodzenia(rrrr-mm-dd)urodzenia(rrrr-mm-dd)urodzenia(rrrr-mm-dd)

1.61.61.61.6现有国籍
AktualneAktualneAktualneAktualne obywatelstwoobywatelstwoobywatelstwoobywatelstwo

1.71.71.71.7曾有国籍
WczeWczeWczeWcześśśśniejniejniejniej posiadaneposiadaneposiadaneposiadane obywatelstwaobywatelstwaobywatelstwaobywatelstwa

1.81.81.81.8出生地点((((市、省////州、国))))
MiejsceMiejsceMiejsceMiejsce urodzenia(miejscowourodzenia(miejscowourodzenia(miejscowourodzenia(miejscowośćśćśćść,,,, wojewwojewwojewwojewóóóództwo,dztwo,dztwo,dztwo, kraj)kraj)kraj)kraj)

1.91.91.91.9身份证////公民证号码
NumerNumerNumerNumer dowodudowodudowodudowodu osobistego/peselosobistego/peselosobistego/peselosobistego/pesel

1.1.1.1.11110000护照////旅行证件种类 NumerNumerNumerNumer iiii typtyptyptyp paszportu/innegopaszportu/innegopaszportu/innegopaszportu/innego
dokumentudokumentudokumentudokumentu podrpodrpodrpodróżóżóżóżyyyy

□ 外交 DyplomatycznyDyplomatycznyDyplomatycznyDyplomatyczny □ 公务、官员 SSSSłłłłuuuużżżżbowy/urzbowy/urzbowy/urzbowy/urzęęęędowydowydowydowy
□ 普通 PrywatnyPrywatnyPrywatnyPrywatny □ 其他证件((((请说明)))) Inny(proszInny(proszInny(proszInny(proszęęęę wyjawyjawyjawyjaśśśśninininićććć))))

1.11.11.11.11111护照号码
NumerNumerNumerNumer paszportupaszportupaszportupaszportu

1.11.11.11.12222签发日期
DataDataDataData wydania(rrrr-mm-dd)wydania(rrrr-mm-dd)wydania(rrrr-mm-dd)wydania(rrrr-mm-dd)

1.11.11.11.13333签发地点
MiejsceMiejsceMiejsceMiejsce wydaniawydaniawydaniawydania

1.11.11.11.14444失效日期

DataDataDataData wawawaważżżżnonononośśśścicicici (rrrr-mm-dd)(rrrr-mm-dd)(rrrr-mm-dd)(rrrr-mm-dd)

1.11.11.11.15555当前职业

（可选多项）
AktualnieAktualnieAktualnieAktualnie
wykonywanywykonywanywykonywanywykonywany zawzawzawzawóóóódddd

□ 商人 BiznesmenBiznesmenBiznesmenBiznesmen
□ 公司职员 PracownikPracownikPracownikPracownik firmyfirmyfirmyfirmy
□ 演艺人员 ArtystaArtystaArtystaArtysta
□ 工人////农民 Robotnik/rolnikRobotnik/rolnikRobotnik/rolnikRobotnik/rolnik
□ 学生 StudentStudentStudentStudent
□ 乘务人员 CzCzCzCzłłłłonekonekonekonek zazazazałłłłogiogiogiogi statku/samolotustatku/samolotustatku/samolotustatku/samolotu
□ 自雇WWWWłłłłasnaasnaasnaasna dziadziadziadziałłłłalnoalnoalnoalnośćśćśćść
□ 无业 BezrobotnyBezrobotnyBezrobotnyBezrobotny
□ 退休 Emeryt/kaEmeryt/kaEmeryt/kaEmeryt/ka

□ 前////现任议员 bybybybyłłłły/aktualnyy/aktualnyy/aktualnyy/aktualny czczczczłłłłonekonekonekonek ParlamentuParlamentuParlamentuParlamentu
职位 PoPoPoPozycjazycjazycjazycja________________________________________________________________________________________________

□ 前////现任政府官员 bybybybyłłłły/aktualnyy/aktualnyy/aktualnyy/aktualny urzurzurzurzęęęędnikdnikdnikdnik papapapańńńństwowystwowystwowystwowy
职位 PoPoPoPozycjazycjazycjazycja________________________________________________________________________________________________

□军WojskowyWojskowyWojskowyWojskowy
职位 PoPoPoPozycjazycjazycjazycja________________________________________________________________________________________________

□ 非政府组织 CzCzCzCzłłłłonekonekonekonek organizacjiorganizacjiorganizacjiorganizacji pozarzpozarzpozarzpozarząąąądowychdowychdowychdowych
□ 宗教人士 DuchownyDuchownyDuchownyDuchowny
□ 新闻从业人员 PrzedstawicielPrzedstawicielPrzedstawicielPrzedstawiciel medimedimedimedióóóówwww

□ 其他((((请说明)))) Inne(proszInne(proszInne(proszInne(proszęęęę wyjawyjawyjawyjaśśśśninininićććć))))

1.161.161.161.16受教育程度

WyksztaWyksztaWyksztaWykształłłłceniecenieceniecenie
□ 研究生 StudiaStudiaStudiaStudia podyplomowepodyplomowepodyplomowepodyplomowe □ 大学 WyWyWyWyżżżższeszeszesze
□ 其他((((请说明)))) Inne(proszInne(proszInne(proszInne(proszęęęę wyjawyjawyjawyjaśśśśninininićććć))))

1.171.171.171.17工作单位////学校

MiejsceMiejsceMiejsceMiejsce
zatrudnienia/szkozatrudnienia/szkozatrudnienia/szkozatrudnienia/szkołłłłaaaa

名称
NazwaNazwaNazwaNazwa

联系电话
NumerNumerNumerNumer telefonutelefonutelefonutelefonu

地址 AdAdAdAdresresresres 邮政编码
KodKodKodKod pocztowypocztowypocztowypocztowy
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二、旅行信息 CzCzCzCzęśćęśćęśćęść 2:Informacje2:Informacje2:Informacje2:Informacje oooo podrpodrpodrpodróżóżóżóżyyyy

1.181.181.181.18家庭住址
AdresAdresAdresAdres domowydomowydomowydomowy

1.191.191.191.19邮政编码
KodKodKodKod pocztowypocztowypocztowypocztowy

1.201.201.201.20电话////手机
NumerNumerNumerNumer telefonutelefonutelefonutelefonu domowego/komdomowego/komdomowego/komdomowego/komóóóórkowegorkowegorkowegorkowego

1.211.211.211.21电子邮箱
E-mailE-mailE-mailE-mail

1.221.221.221.22婚姻状况 StanStanStanStan cywilnycywilnycywilnycywilny □ 已婚żżżżonaty/zamonaty/zamonaty/zamonaty/zamężężężężnananana □ 单身 kawaler/pannakawaler/pannakawaler/pannakawaler/panna □ 其他 Inny(proszInny(proszInny(proszInny(proszęęęę wyjawyjawyjawyjaśśśśninininićććć))))::::

1.231.231.231.23主要家庭成员

((((配偶、子女、父母

等,,,,可另纸))))
CzCzCzCzłłłłonkowieonkowieonkowieonkowie
rodzinyrodzinyrodzinyrodziny
（wspwspwspwspółółółółmamamamałżłżłżłżonkoonkoonkoonko
wiewiewiewie,,,,
dziecidziecidziecidzieci,,,,rodzicerodzicerodzicerodzice,etc.,,etc.,,etc.,,etc.,
moznamoznamoznamozna wypewypewypewypełłłłninininićććć nananana
dodatkowejdodatkowejdodatkowejdodatkowej
kartcekartcekartcekartce）

姓名 NazwiskoNazwiskoNazwiskoNazwisko IIII imiimiimiimięęęę 国籍 ObywatelstwoObywatelstwoObywatelstwoObywatelstwo 职业 ZawZawZawZawóóóódddd 关系 StopieStopieStopieStopieńńńń
pokrewiepokrewiepokrewiepokrewieńńńństwastwastwastwa

1.241.241.241.24
紧急联络人信息
OsobaOsobaOsobaOsoba dodododo kontaktukontaktukontaktukontaktu
wwww nagnagnagnagłłłłychychychych
wypadkachwypadkachwypadkachwypadkach

姓名
ImiImiImiImięęęę iiii nazwisko:nazwisko:nazwisko:nazwisko:

手机
NumerNumerNumerNumer telefonutelefonutelefonutelefonu komkomkomkomóóóórkowego:rkowego:rkowego:rkowego:

与申请人的关系
StopieStopieStopieStopieńńńń pokrewiepokrewiepokrewiepokrewieńńńństwastwastwastwa zzzz wnioskodawcwnioskodawcwnioskodawcwnioskodawcąąąą::::

1.251.251.251.25申请人申请签证时所在的国家或地区 KrajKrajKrajKraj lublublublub miejscemiejscemiejscemiejsce pobytupobytupobytupobytu
wnioskodawcywnioskodawcywnioskodawcywnioskodawcy wwww czasieczasieczasieczasie aplikowaniaaplikowaniaaplikowaniaaplikowania oooo wizwizwizwizęęęę::::

2222.1.1.1.1申请

入境事由 GGGGłółółółównywnywnywny
celcelcelcel wizytywizytywizytywizyty wwww
ChinachChinachChinachChinach

□ 官方访问 WizytaWizytaWizytaWizyta urzurzurzurzęęęędowadowadowadowa □ 常驻外交、领事、国际组织人员

AkredytowanyAkredytowanyAkredytowanyAkredytowany dyplomata,dyplomata,dyplomata,dyplomata, konsulkonsulkonsulkonsul lublublublub pracownikpracownikpracownikpracownik
organizacjiorganizacjiorganizacjiorganizacji mimimimięęęędzynarodowychdzynarodowychdzynarodowychdzynarodowych

□ 旅游 TurystycznyTurystycznyTurystycznyTurystyczny

□ 交流、考察、访问 wizytawizytawizytawizyta wwww celucelucelucelu wymianywymianywymianywymiany dodododośśśświadczewiadczewiadczewiadczeńńńń □ 永久居留 stastastastałłłłeeee zamieszkaniezamieszkaniezamieszkaniezamieszkanie
□ 商业贸易 BBBBiznesowoiznesowoiznesowoiznesowo handlowahandlowahandlowahandlowa □ 工作 podjpodjpodjpodjęęęęciecieciecie pracypracypracypracy

□ 人才引进 PromowaniePromowaniePromowaniePromowanie talentutalentutalentutalentu □ 寄养 dzieckodzieckodzieckodziecko podpodpodpod opiekopiekopiekopiekąąąą rodzicrodzicrodzicrodzicóóóówwww

□ 执行乘务 ObsObsObsObsłłłługaugaugauga statku/samolotustatku/samolotustatku/samolotustatku/samolotu

□ 过境 TranzytTranzytTranzytTranzyt
□ 短期探望中国公民或者具有中国永久居留资格的

外 国 人 krkrkrkróóóótkatkatkatka wizytawizytawizytawizyta uuuu ObywatelaObywatelaObywatelaObywatela ChinChinChinChin lublublublub
obcokrajowcaobcokrajowcaobcokrajowcaobcokrajowca zzzz kartkartkartkartąąąą stastastastałłłłegoegoegoego pobytupobytupobytupobytu

□ 与中国公民或者具有中国永久居留资格的外国人

家庭团聚居留超过 180180180180 日 wizytawizytawizytawizyta uuuu ObywatelaObywatelaObywatelaObywatela ChinChinChinChin
lublublublub obcokrajowcaobcokrajowcaobcokrajowcaobcokrajowca zezezeze stastastastałąłąłąłą kartkartkartkartąąąą pobytupobytupobytupobytu nananana okresokresokresokres
powypowypowypowyżżżżejejejej 180180180180 dnidnidnidni

□ 短期探望因工作、学习等事由在中国停留居留的

外国人 KrKrKrKróóóótkatkatkatka wizytawizytawizytawizyta wwww celucelucelucelu odwiedzeniaodwiedzeniaodwiedzeniaodwiedzenia obcokrajowcaobcokrajowcaobcokrajowcaobcokrajowca

przebywajprzebywajprzebywajprzebywająąąącegocegocegocego nananana terenieterenieterenieterenie ChinChinChinChin wwww celucelucelucelu pracypracypracypracy ,pobierania,pobierania,pobierania,pobierania naukinaukinaukinauki
lublublublub innejinnejinnejinnej czasowejczasowejczasowejczasowej formieformieformieformie pobytupobytupobytupobytu

□ 长期探望因工作、学习等事由在中国居留的外国人

DDDDłłłłuuuużżżższaszaszasza wizytawizytawizytawizyta wwww celucelucelucelu odwiedzeniaodwiedzeniaodwiedzeniaodwiedzenia obcokrajowcaobcokrajowcaobcokrajowcaobcokrajowca
przebywajprzebywajprzebywajprzebywająąąącegocegocegocego nananana terenieterenieterenieterenie ChinChinChinChin wwww celucelucelucelu pracy,pracy,pracy,pracy,
pobieraniapobieraniapobieraniapobierania naukinaukinaukinauki lublublublub innejinnejinnejinnej czasowejczasowejczasowejczasowej formieformieformieformie pobytupobytupobytupobytu

□ 短期学习 pobieraniepobieraniepobieraniepobieranie naukinaukinaukinauki nananana okresokresokresokres dodododo 180180180180 dnidnidnidni □ 长期学习 pobieraniepobieraniepobieraniepobieranie naukinaukinaukinauki nananana okresokresokresokres ponadponadponadponad 180180180180
dnidnidnidni

□ 短期采访报道 krkrkrkróóóótkatkatkatka wizytawizytawizytawizyta dziennikarskadziennikarskadziennikarskadziennikarska □ 外 国 常 驻 中 国 新 闻 机 构 记 者 akredytowanyakredytowanyakredytowanyakredytowany
dziennikarzdziennikarzdziennikarzdziennikarz

□ 其他((((请说明)Inne(prosz)Inne(prosz)Inne(prosz)Inne(proszęęęę wyjawyjawyjawyjaśśśśninininićććć))))

2222.2.2.2.2 计划

入境次数
PlanowanaPlanowanaPlanowanaPlanowana iloiloiloilośćśćśćść
wjazdwjazdwjazdwjazdóóóówwww

□ 一次((((自签发之日起 3333个月有效)))) 1111 wjazdwjazdwjazdwjazd wwww ciciciciąąąągugugugu 3333 miesimiesimiesimiesięęęęcycycycy odododod zzzzłłłłoooożżżżeniaeniaeniaenia wnioskuwnioskuwnioskuwniosku
□ 二次((((自签发之日起 3-3-3-3-6666个月有效)))) 2222 wjazdywjazdywjazdywjazdy wwww ciciciciąąąągugugugu 3-63-63-63-6 miesimiesimiesimiesięęęęcycycycy odododod zzzzłłłłoooożżżżeniaeniaeniaenia wnioskuwnioskuwnioskuwniosku
□ 半年多次（自签发之日起 6666个月有效)))) wielewielewielewiele wjazdwjazdwjazdwjazdóóóówwww wwww ciciciciąąąągugugugu 6666 miesimiesimiesimiesięęęęcycycycy odododod zzzzłłłłoooożżżżeniaeniaeniaenia wnioskuwnioskuwnioskuwniosku
□ 一年多次（自签发之日起 1111年有效)))) wielewielewielewiele wjazdwjazdwjazdwjazdóóóówwww wwww ciciciciąąąągu12gu12gu12gu12 miesimiesimiesimiesięęęęcycycycy odododod zzzzłłłłoooożżżżeniaeniaeniaenia wnioskuwnioskuwnioskuwniosku
□ 其他（请说明）Inne(proszInne(proszInne(proszInne(proszęęęę wyjawyjawyjawyjaśśśśninininićććć):):):):

2.32.32.32.3 是否申请加急服务 CzyCzyCzyCzy aplikujeszaplikujeszaplikujeszaplikujesz oooo termintermintermintermin ekspresowy?ekspresowy?ekspresowy?ekspresowy?
注：加急服务须经领事官员批准，将加收费用。Informacja:Informacja:Informacja:Informacja: TrybTrybTrybTryb ekspresowyekspresowyekspresowyekspresowy wymagawymagawymagawymaga zgodyzgodyzgodyzgody KonsulaKonsulaKonsulaKonsula lublublublub urzurzurzurzęęęędnikadnikadnikadnika
konsularnegokonsularnegokonsularnegokonsularnego orazorazorazoraz dodatkowejdodatkowejdodatkowejdodatkowej opopopopłłłłatyatyatyaty

□ 是 TakTakTakTak □ 否 NNNNieieieie

2222....4444本次行程预计首次抵达中国的日期
PlanowanaPlanowanaPlanowanaPlanowana datadatadatadata pierwszegopierwszegopierwszegopierwszego wjazduwjazduwjazduwjazdu nananana terenterenterenteren Chin(rrrr-mm-dd)Chin(rrrr-mm-dd)Chin(rrrr-mm-dd)Chin(rrrr-mm-dd)
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三、其他事项 CzCzCzCzęśćęśćęśćęść 3:Inne3:Inne3:Inne3:Inne InformacjeInformacjeInformacjeInformacje
3.1 是否曾在中国超过签证或居留许可允许的期限停留？CzyCzyCzyCzy wnioskodawcawnioskodawcawnioskodawcawnioskodawca kiedykolwiekkiedykolwiekkiedykolwiekkiedykolwiek przekroczyprzekroczyprzekroczyprzekroczyłłłł
dozwolonydozwolonydozwolonydozwolony czasczasczasczas pobytupobytupobytupobytu wwww Chinach?Chinach?Chinach?Chinach? □是 TakTakTakTak □否 NNNNieieieie

3.2 是否曾经被拒绝签发中国签证,或被拒绝进入中国？CzyCzyCzyCzy wnioskodawcywnioskodawcywnioskodawcywnioskodawcy kiedykolwiekkiedykolwiekkiedykolwiekkiedykolwiek odmodmodmodmóóóówionowionowionowiono
wydaniawydaniawydaniawydania wizywizywizywizy lublublublub nienienienie wpuszczonowpuszczonowpuszczonowpuszczono nananana terytoriumterytoriumterytoriumterytorium Chin?Chin?Chin?Chin? □是 TakTakTakTak □否 NNNNieieieie

3.3 是否在中国或其他国家有犯罪记录?Czy?Czy?Czy?Czy wnioskodawcawnioskodawcawnioskodawcawnioskodawca bybybybyłłłł karanykaranykaranykarany wwww ChinachChinachChinachChinach lublublublub innyminnyminnyminnym kraju?kraju?kraju?kraju? □是 TakTakTakTak □否 NNNNieieieie

3.4 是否具有以下任一种情形 CzyCzyCzyCzy wnioskodawcawnioskodawcawnioskodawcawnioskodawca mamamama ktktktktóóóórrrrąśąśąśąś zzzz wymienionychwymienionychwymienionychwymienionych chorchorchorchoróóóób?b?b?b?
①严重精神障碍 powapowapowapoważżżżnenenene zaburzeniazaburzeniazaburzeniazaburzenia psychicznepsychicznepsychicznepsychiczne
②传染性肺结核病 grugrugrugruźźźźlicalicalicalica zakazakazakazakaźźźźnananana
③可能危害公共卫生的其他传染病 InnaInnaInnaInna chorobachorobachorobachoroba zakazakazakazakaźźźźnananana potencjalniepotencjalniepotencjalniepotencjalnie niebezpiecznaniebezpiecznaniebezpiecznaniebezpieczna dladladladla otoczeniaotoczeniaotoczeniaotoczenia

□是 TakTakTakTak □否 NNNNieieieie

3.5 近 30 日内是否前往过流行性疾病传染的国家或地区？CzyCzyCzyCzy wwww ciciciciąąąągugugugu ostatnichostatnichostatnichostatnich 30303030 dnidnidnidni wnioskodawcawnioskodawcawnioskodawcawnioskodawca
przebywaprzebywaprzebywaprzebywałłłł wwww krajachkrajachkrajachkrajach lublublublub regionachregionachregionachregionach objobjobjobjęęęętychtychtychtych jakjakjakjakąśąśąśąś chorobchorobchorobchorobąąąą zakazakazakazakaźźźźnnnnąąąą???? □是 TakTakTakTak □否 NNNNieieieie

3.6 如果对 3.1 到 3.5 的任何一个问题选择“是”，请在下面详细说明。
JeJeJeJeżżżżelielielieli nananana ktktktktóóóórekolwiekrekolwiekrekolwiekrekolwiek zzzz pytapytapytapytańńńń 3.1-3.53.1-3.53.1-3.53.1-3.5 udzielonoudzielonoudzielonoudzielono odpowiedziodpowiedziodpowiedziodpowiedzi „„„„TakTakTakTak”””” nalenalenalenależżżżyyyy poniponiponiponiżżżżejejejej podapodapodapodaćććć wyjawyjawyjawyjaśśśśnienie.nienie.nienie.nienie.

2.52.52.52.5预计行程中单次在华停留的最长天数
NajdNajdNajdNajdłłłłuuuużżżższyszyszyszy zzzz planowanychplanowanychplanowanychplanowanych pobytpobytpobytpobytóóóówwwwwwww ChinachChinachChinachChinach

IloIloIloIlośćśćśćść dni:dni:dni:dni:

2.62.62.62.6在中国境内行

程（按时间顺序,,,,
可附另纸填写）
PlanPlanPlanPlan podrpodrpodrpodróżóżóżóżyyyy wwww
Chinach(wymieniChinach(wymieniChinach(wymieniChinach(wymieni
ćććć
chronologicznie,chronologicznie,chronologicznie,chronologicznie,
momomomożżżżnananana uuuużżżżyyyyćććć
dodatkowejdodatkowejdodatkowejdodatkowej
kartki)kartki)kartki)kartki)

日期 DatDatDatData:a:a:a: 详细地址 DDDDokokokokłłłładnyadnyadnyadny adres:adres:adres:adres:
(ulica,miasto,prowincja)(ulica,miasto,prowincja)(ulica,miasto,prowincja)(ulica,miasto,prowincja)

2.72.72.72.7 谁将承担在中国期间的费用？KtoKtoKtoKto pokryjepokryjepokryjepokryje kosztykosztykosztykoszty podrpodrpodrpodróżóżóżóżyyyy iiii pobytupobytupobytupobytu
wnioskodawcywnioskodawcywnioskodawcywnioskodawcy wwww ChinachChinachChinachChinach

2.82.82.82.8中国境内邀请

单位或个人信息
InformacjeInformacjeInformacjeInformacje oooo
instytucjiinstytucjiinstytucjiinstytucji lublublublub
osobieosobieosobieosobie
zapraszajzapraszajzapraszajzapraszająąąącejcejcejcej

姓名或名称
ImiImiImiImięęęę iiii nazwiskonazwiskonazwiskonazwisko lublublublub nazwanazwanazwanazwa instytucji:instytucji:instytucji:instytucji:

地址
AdAdAdAdres:res:res:res:

联系电话
NumerNumerNumerNumer telefonutelefonutelefonutelefonu kontaktowego:kontaktowego:kontaktowego:kontaktowego:

与申请人关系
ZwiZwiZwiZwiąąąązekzekzekzek osobyosobyosobyosoby zzzz wnioskodawcwnioskodawcwnioskodawcwnioskodawcąąąą::::

2.9 是否曾经获得过中国签证？如有，请说明最近一次获得中国签证的时

间和地点。CzyCzyCzyCzy kiedykolwiekkiedykolwiekkiedykolwiekkiedykolwiek wnioskodawcawnioskodawcawnioskodawcawnioskodawca otrzymaotrzymaotrzymaotrzymałłłł wizwizwizwizęęęę dodododo Chin?Chin?Chin?Chin? JeJeJeJeśśśślililili
taktaktaktak proszproszproszproszęęęę podapodapodapodaćććć miejscemiejscemiejscemiejsce iiii czasczasczasczas udzieleniaudzieleniaudzieleniaudzielenia ostatniejostatniejostatniejostatniej wizywizywizywizy dodododo Chin?Chin?Chin?Chin?

2.10 过去 12 个月中访问的其他国家或地区 ProszProszProszProszęęęę podapodapodapodaćććć nazwynazwynazwynazwy
PaPaPaPańńńństw/Regionstw/Regionstw/Regionstw/Regionóóóówwww jakiejakiejakiejakie wnioskodawcawnioskodawcawnioskodawcawnioskodawca odwiedziodwiedziodwiedziodwiedziłłłł wwww ciciciciąąąągugugugu ostatnichostatnichostatnichostatnich 12121212
miesimiesimiesimiesięęęęcycycycy
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3.7 如果有本表未涉及而需专门陈述的其他与签证申请相关的事项，请在此或另纸说明。
JeJeJeJeżżżżelielielieli zachodzzachodzzachodzzachodząąąą jakiejakiejakiejakieśśśś inneinneinneinne okolicznookolicznookolicznookolicznośśśścicicici zwizwizwizwiąąąązanezanezanezane zzzz ubieganiemubieganiemubieganiemubieganiem sisisisięęęę oooo chichichichińńńńskskskskąąąą wizwizwizwizęęęę,,,, ktktktktóóóórychrychrychrych nienienienie poruszonoporuszonoporuszonoporuszono wwww niniejszymniniejszymniniejszymniniejszym wniosku,wniosku,wniosku,wniosku, aaaa
nalenalenalenależżżżaaaałłłłobyobyobyoby jejejeje przedstawiprzedstawiprzedstawiprzedstawićććć,,,, proszproszproszproszęęęę wyjawyjawyjawyjaśśśśninininićććć jejejeje poniponiponiponiżżżżej.ej.ej.ej.

3.8 如申请人护照中的偕行人与申请人一同旅行，请将偕行人照片粘贴在下面并填写偕行人信息。JeJeJeJeżżżżelielielieli wwww paszporciepaszporciepaszporciepaszporcie wnioskujwnioskujwnioskujwnioskująąąącegocegocegocego
wpisanewpisanewpisanewpisane ssssąąąą inneinneinneinne osobyosobyosobyosoby rrrróóóówniewniewniewnieżżżż podrpodrpodrpodróżóżóżóżujujujująąąącececece zzzz wnioskodawcwnioskodawcwnioskodawcwnioskodawcąąąą proszproszproszproszęęęę oooo wpisaniewpisaniewpisaniewpisanie poniponiponiponiżżżżejejejej danychdanychdanychdanych iiii przyklejenieprzyklejenieprzyklejenieprzyklejenie zdjzdjzdjzdjęćęćęćęć kolejnychkolejnychkolejnychkolejnych ososososóóóóbbbb ::::

偕行人信息

InInInInformacjaformacjaformacjaformacja

偕行人 1
OsobaOsobaOsobaOsoba 1111

粘贴照片于此
MiejsceMiejsceMiejsceMiejsce nananana przyklejenieprzyklejenieprzyklejenieprzyklejenie zdjzdjzdjzdjęęęęciaciaciacia

偕行人 2
OsobaOsobaOsobaOsoba 2222

粘贴照片于此
MiejsceMiejsceMiejsceMiejsce nananana przyklejenieprzyklejenieprzyklejenieprzyklejenie zdjeciazdjeciazdjeciazdjecia

偕行人 3
OsobaOsobaOsobaOsoba 3333

粘贴照片于此
MiejsceMiejsceMiejsceMiejsce nananana przyklejenieprzyklejenieprzyklejenieprzyklejenie zdjzdjzdjzdjęęęęciaciaciacia

姓名
ImiImiImiImięęęę iiii nazwiskonazwiskonazwiskonazwisko

性别
PPPPłłłłeeeećććć
生日
DataDataDataData

urodzenia(rrrr-mm-dd)urodzenia(rrrr-mm-dd)urodzenia(rrrr-mm-dd)urodzenia(rrrr-mm-dd)

四、声明及签名 CzCzCzCzęśćęśćęśćęść 4:Deklaracja4:Deklaracja4:Deklaracja4:Deklaracja iiii podpispodpispodpispodpis
4.1 我声明，我已阅读并理解此表所有内容要求，并愿就所填报信息和申请材料的真实性承担一切法律后果。
PrzeczytaPrzeczytaPrzeczytaPrzeczytałłłłemememem iiii zrozumiazrozumiazrozumiazrozumiałłłłemememem tretretretreśćśćśćść wniosku.wniosku.wniosku.wniosku. BiorBiorBiorBioręęęę nananana siebiesiebiesiebiesiebie odpowiedzialnoodpowiedzialnoodpowiedzialnoodpowiedzialnośćśćśćść zazazaza danedanedanedane zamieszczonezamieszczonezamieszczonezamieszczone wewewewe wniosku,wniosku,wniosku,wniosku, tymtymtymtym samymsamymsamymsamym
potwierdzajpotwierdzajpotwierdzajpotwierdzająąąącccc ichichichich autentycznoautentycznoautentycznoautentycznośćśćśćść....
4.2 我理解，能否获得签证、获得何种签证、入境次数以及有效期、停留期等将由领事官员决定，任何不实、误导或填写不完整均

可能导致签证申请被拒绝或被拒绝进入中国。
Rozumiem,Rozumiem,Rozumiem,Rozumiem, żżżżeeee datadatadatadata wydaniawydaniawydaniawydania wizywizywizywizy,,,, tytytytypppp wizywizywizywizy,,,, iloiloiloilośćśćśćść dopuszczalnychdopuszczalnychdopuszczalnychdopuszczalnych wjazdwjazdwjazdwjazdóóóówwww,,,, okresokresokresokres wawawaważżżżnonononośśśścicicici wizywizywizywizy iiii ddddłłłługougougougośćśćśćść poszczegposzczegposzczegposzczegóóóólnychlnychlnychlnych pobytpobytpobytpobytóóóówwww wwww
ChinachChinachChinachChinach zalezalezalezależżżżyyyy odododod decyzjidecyzjidecyzjidecyzji urzurzurzurzęęęędnikdnikdnikdnikóóóówwww konsularnychkonsularnychkonsularnychkonsularnych aaaa podaniepodaniepodaniepodanie informacjiinformacjiinformacjiinformacji nieprawdziwych,nieprawdziwych,nieprawdziwych,nieprawdziwych, bbbbłęłęłęłędnychdnychdnychdnych lublublublub niepeniepeniepeniepełłłłnychnychnychnych momomomożżżżeeee
skutkowaskutkowaskutkowaskutkowaćććć odrzuceniemodrzuceniemodrzuceniemodrzuceniem wnioskuwnioskuwnioskuwniosku lublublublub odmowodmowodmowodmowąąąą wpuszczeniawpuszczeniawpuszczeniawpuszczenia nananana terytoriumterytoriumterytoriumterytorium ChinChinChinChin
4.3 我理解，根据中国法律，申请人即使持有中国签证仍有可能被拒绝入境。
Rozumiem,Rozumiem,Rozumiem,Rozumiem, żżżżeeee wwww odniesieniuodniesieniuodniesieniuodniesieniu dodododo prawaprawaprawaprawa chichichichińńńńskiegoskiegoskiegoskiego wnioskodawcawnioskodawcawnioskodawcawnioskodawca momomomożżżżeeee bybybybyćććć niewpuszczonyniewpuszczonyniewpuszczonyniewpuszczony nananana terytoriumterytoriumterytoriumterytorium ChinChinChinChin nawetnawetnawetnawet wwww przypadkuprzypadkuprzypadkuprzypadku
posiadaniaposiadaniaposiadaniaposiadania wizywizywizywizy chichichichińńńńskiejskiejskiejskiej ....

申请人签名 日期
PodpisPodpisPodpisPodpis wnioskodawcy:wnioskodawcy:wnioskodawcy:wnioskodawcy: DataDataDataData (rrrr(rrrr(rrrr(rrrr-mm-dd-mm-dd-mm-dd-mm-dd):):):):

注：未满 18 周岁的未成年人须由父母或监护人代签。UwagaUwagaUwagaUwaga:::: ZaZaZaZa osobosobosobosobęęęę niepeniepeniepeniepełłłłnoletninoletninoletninoletniąąąą poniponiponiponiżżżżejejejej 18181818 latlatlatlat podpispodpispodpispodpis skskskskłłłładaadaadaada rodzicrodzicrodzicrodzic lublublublub
opiekunopiekunopiekunopiekun prawnyprawnyprawnyprawny....

五、他人代填申请表时填写以下内容 CzCzCzCzęśćęśćęśćęść 5555：JeJeJeJeżżżżelielielieli wwww imieniuimieniuimieniuimieniu wnioskodawcywnioskodawcywnioskodawcywnioskodawcy wniosekwniosekwniosekwniosek wypewypewypewypełłłłnianianiania innainnainnainna osoba,osoba,osoba,osoba, nalenalenalenależżżżyyyy
podapodapodapodaćććć nastnastnastnastęęęępujpujpujpująąąącececece dane:dane:dane:dane:

5.1ImiImiImiImięęęę NameNameNameName
5.2 与 申 请 人 关 系 ZwiZwiZwiZwiąąąązekzekzekzek
wnioskodawcywnioskodawcywnioskodawcywnioskodawcy zzzz osobosobosobosobąąąą
wypewypewypewypełłłłniajniajniajniająąąąccccąąąą wniosekwniosekwniosekwniosek

5.3 地址 AdresAdresAdresAdres 5.4 电话 NNNNumerumerumerumer telefonutelefonutelefonutelefonu

5.5 声明 OOOOśśśświadczeniewiadczeniewiadczeniewiadczenie
我声明本人是根据申请人要求而协助填表，证明申请人理解并确认表中所填写内容准确无误。
OOOOśśśświadczam,wiadczam,wiadczam,wiadczam, żżżżeeee wypewypewypewypełłłłninininiłłłłemememem wniosekwniosekwniosekwniosek nananana proproproprośśśśbbbbęęęę wnioskodawcywnioskodawcywnioskodawcywnioskodawcy iiii zapewniamzapewniamzapewniamzapewniam żżżżeeee wnioskodawcawnioskodawcawnioskodawcawnioskodawca rozumierozumierozumierozumie iiii potwierdzapotwierdzapotwierdzapotwierdza poprawnopoprawnopoprawnopoprawnośćśćśćść
informacjiinformacjiinformacjiinformacji zamieszczonychzamieszczonychzamieszczonychzamieszczonych wewewewe wniosku.wniosku.wniosku.wniosku.

代填人签名/Podpis/Podpis/Podpis/Podpis： 日期/Data/Data/Data/Data (rrrr(rrrr(rrrr(rrrr-mm-dd-mm-dd-mm-dd-mm-dd):):):):
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