
 
                                       FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 
                                           
                              APPLICATION FORM FOR VISA/ENTRY PERMIT 
                              PODANIE O WIZĘ/ZEZWOLENIE NA WJAZD 
 
This form must be completed in full, your application may be rejected for 
wrong and misleading information. 
Formularz musi być wypełniony w całości, podanie może być odrzucone z powodu 
błędnych lub nieprawdziwych informacji. 
 
1.  Surname (MR/MRS/MISS)…………………………….Other Names…………… 

 Nazwisko                                                                      Imiona 
2.  Sex………………………….Marital Status………………………………………… 

 Płeć                                     Stan Cywilny 
3a. Present Nationality…………………..3b.  Previous Nationality……………….. 
      Obywatelstwo                                             Poprzednie obywatelstwo 
4a. Date of birth (day/month/year)……………..4b. Place of Birth………………… 
      Data urodzenia (dzień/miesiąc/rok)                      Miejsce urodzenia 
5. Residential address………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania 
…………………………………………………Telephone No……………………….. 
                                                                      Nr telefonu 

6. Office Address………………………………………………………………………… 
Miejsce zatrudnienia 
………………………………………………….Telephone No………………………. 
                                                                       Nr telefonu 

7. Profession……………………………………………………………………………… 
Zawód 

 8.  State what branches of the Armed Forces of your country you have    
      served or are serving in …………………..From………………….to…………… 
      Podaj w jakim rodzaju sił zbrojnych służyłeś lub służysz w swoim kraju  
                                                                            Od                              do 
9.  Colour of hair………………….Colour of eyes……………………Height………. 

Kolor włosów                              Kolor oczu                                    Wzrost 
10. Visible identification marks………………………………………………………… 
       Znaki szczególne 
11. Passport No………………..Date of issue……………..Date of expiry………….                                     
       Place of issue……………..Issuing Government………………………………… 
       Nr paszportu                        Data Wydania                    Data ważności 
       Miejsce wydania                   Organ P/pt 
12. Purpose of journey (please give full details)…………………………………… 

…………………………………………………………………………………………... 
Cel podróży (proszę podać wszystkie szczegóły) 

13.  Number of entries required              A. Single                  B. Multiple 
        Liczba koniecznych wjazdów              A. Jednokrotna         B. Wielokrotna 
 
 



14. Intended duration of stay………………………………………………………… 
  Zamierzony czas pobytu 

15a.  Proposed date of travel (day/month/year)……………15b.Mode of travel  
          to Nigeria…………………………………………………………………………… 
          Proponowana data podróży (dzień/miesiąc/rok)             Środek lokomocji 
16.   Indicate how much money is available for your trip……………………… 
        Kwota pieniędzy przeznaczona na podróż 
17. If your reason for journey to Nigeria is for employment, state: 

Jeśli celem podróży jest podjęcie pracy, proszę podać: 
a) Name of Employers……………………………………………………………… 
     Nazwę (nazwisko) zatrudniającego 
b) Post to be occupied…………………………………………………………… 
    Stanowisko do objęcia 

         c) Give a full description of job…………………………………………………. 
             Podaj dokładny charakter pracy 
18.   Persons joining spouses, parents or relatives, should give full 
particulars of the employment of parents or spouse in Nigeria including the 
address where they reside……………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………….          
Osoby jadące do współmałżonków, rodziców lub krewnych powinny podac pełne 
dane o ich zatrudnieniu w Nigerii oraz adres zamieszkania. 
19.    How long has/have your spouse/parents been in Nigeria………………….. 

Jak długo wspołmałżonek/rodzice przebywają w Nigerii 
20.    Your intended address in Nigeria (NOT P.O.BOX)…………………………… 
……………………………………………………………………………………………….. 
         Adres zamieszkania w Nigerii (nie P.O.Box) 
21.     Have you ever applied for a Nigerian visa before? Yes/No/……………….. 

    Czy ubiegałeś (-aś) się już kiedyś o nigeryjską wizę? Tak/Nie 
22.     Where did you apply for the visa?……………………………………………… 
          Kiedy występowałeś(-aś) o wizę? 
23.      Indicate whether visa was granted or rejected……………………………… 
          Czy wiza została przyznana czy nie 
24.     Give reason if visa was rejected………………………………………………. 

     Podaj przyczynę jeśli podanie o wizę zostało odrzucone 
25.     Have you ever visited Nigeria? Yes/No………………………………………. 
          Czy kiedykolwiek byłeś(-aś) w Nigerii? Tak/Nie 
26.     If yes, was it for:      
          Jeśli tak, to w celu: 

i. Tourism 
Turystycznym 

ii. Business 
Biznesowym 

iii. Temporary Employment 
Tymczasowe zatrudnienie 

iv. Residency 
Zamieszkanie 

v. Transit  (tranzyt) 



            
27. State the period of these visits and the Addresses at which you stayed 

………………………………………………………………………………………… 
Okresy pobytu oraz adresy 
                  From                         To                            Address 
                  Od                              Do                            Adres 

i.      ………………………..            ……………….            …………………………… 
ii.     … …………………….            . ………………            .………………………….. 
iii.     ………………………..            ……………….            …………………………… 
 
28. How long have you lived in the country where you are applying for 

visa/entry permit?………………………………………………………………… 
Od jak dawna mieszkasz w kraju, w którym ubiegasz się o wizę? 

29. Have you ever: 
Czy kiedykolwiek: 
a)  Been infected by any contagious disease (e.g. Tuberculosis) or  
     suffered serious mental illness? 
     Yes…………………………………No………………………………………… 
     Chorowałeś (-aś)  na chorobę zakaźną lub poważną chorobę 
      psychiczną? 
      Tak                                               Nie 
b) Been arrested or convicted for any offence or crime even though  

subject of pardon, arrested or other such legal action? 
Yes……………………………….No…………………………………………….. 
Byłeś (-aś) karany?      Tak          Nie 

c) Been involved in narcotic activities? Yes………………..No…………….. 
Byłeś (-aś) zamieszany (-a) w handel narkotykami? 

d) Been deported? Yes…… .No………if so, from which country?………… 
Byłeś (-aś) deportowany (-a)   Tak   Nie    jeśli tak, z jakiego kraju? 

e) Sought to obtain a visa by mispresentation or fraud? Yes……No…… 
Usiłowałeś (-aś) uzyskać wizę przez nieprawdziwe informacje lub 
fałszerstwo?   Tak      Nie 

f) Tested positive for HIV/AIDS? If yes, please state status……………… 
Miałeś pozytywne wyniki testu na HIV/AIDS? Jeśli tak , proszę określić 

              swój stan 
30. Give a list of the countries you have lived in for more than a year during 

the last five years: 
Wymień kraje, w których przebywałeś dłużej niż rok w ciągu ostatnich 
pięciu lat: 
                    Country                      City                                 Date 
                     Kraj                             Miasto                             Data 
………………………………    …………………………..   ……………………….. 
………………………………     ………………………….    ………………………. 
………………………………     ………………………….     ……………………… 
………………………………      ………………………….    ……………………… 

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



31. Which countries have you visited during the last twelve (12) months: 
                    Country                          City                           Date 
        Jakie kraje odwiedziłeś (-aś) w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy 
                    Kraj                                  Miasto                       Data 
       ………………………………    ………………………..    ……………………. 
       ………………………………    ………………………..    ……………………. 
       ………………………………    ………………………..    ……………………. 
       ………………………………    ………………………..    ……………………. 
       ………………………………    ………………………..    ……………………. 
 
I understand that I will be required to comply with the Immigration/Alien and 
other laws governing entry of the Immigrants unto the country for which I 
now apply for Visa/Entry Permit. 
Rozumiem, że jestem zobowiązany do przestrzegania przepisów prawnych 
dotyczących cudzoziemców i innych przepisów związanych z wjazdem na 
terytorium kraju, o którego wizę sie ubiegam. 
 
 
Date…………………………..     Signature……………………………………………. 
Data                                            Podpis 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
For official use only: 
 
 
DATE                                 REMARKS (FOR OFFICIAL USE ONLY) 
 
 
 
 
         


	For official use only:



