الوثائق المطلوبة للحصول على التأشيرة البولندية
يتم في البداية أخذ موعد ( التاريخ و الساعة ) و ملء الطلب بالكامل و بطريقة صحيحة عن طريق النظام االلكتروني
 e-konsulatعبر االنترنت  www.e-konsulat.gov.plللجميع و بدون استثناءات باللغة اإلنكليزية او
البولندية.
أثناء تعبئة الطلب سيتم التطرق لنوع الفيزا التي تطلبها هل هي وطنية أم شنغن  ،و سيتم تحديد ايميل يتم من خالله
مراسلتك و أسئلة أخرى عليك اإلجابة عليها بشكل كامل و بدقة مقل ( االسم بدقة كما في الجواز  ،العنوان  ،الهاتف
 ،مكان العمل  ،ايميل العمل  ،الهاتف  ،الحالة االجتماعية  ،عنوان صاحب الدعوة أو مكان اإلقامة  ،الكفيل  ،ما
البلدان التي تم زيارتها آخر  3او  5ستوات و ماهي تواريخ الفيز الحاصل عليها اخر  5سنوات و ما الهدف من
الزيارة ).
يجب أن تتطابق المعلومات التي ستكتبها في الطلب مع ما ستصرح عنه في المقابلة و اال سيتم رفض التأشيرة مباشرة
لعدم تطابق األقوال مع الطلب .
األوراق المطلوبة عند المقابلة:
 - 1وثيقة سفر صالحة لمدة تزيد عن  3أشهر من تاريخ انتهاء الفيزا الممنوحة لك  ,ويجب أن تتضمن على األقل
صفحتين فارغتين.
 - 2طلب الفيزا الذي تم ارساله لك على االيميل بعد تعبئته وفق النظام االلكتروني والتوقيع عليه يدويا في المكان
المخصص .
 - 3صورة شخصية على خلفية بيضاء بقياسات خاصة للفيزا  4.5*3.5سم على أن ال تكون أقدم من ست أشهر.
 - 4دفع الرسوم القنصلية ( ما يعادل  80دوالر تقريبا بالعملة المحلية المصرية ).
 -5تأمين صحي لكامل المدة التي تنوي البقاء فيها ضمن بولندا او االتحاد األوربي على أن تغطي نفقاتها 30.000
يورو ( يمكن الحصول على التأمين من أي مكتب سياحي ).
 -6حجز مبدئي بالطائرة ذهاب و إياب .
 -7حجز فندقي مبدئي لمدة اإلقامة .
 -8اثبات وجود الدخل الكافي لتغطية نفقات السفر  :يمكن التقدم بكشف حساب بنكي برصيد جيد إلثبات وجود الدخل
الكافي  ,ويٌفضل تقديم ( حركة حساب ) لثالث أشهر إلثبات أن الحساب حقيقي .
 -9تبرير سبب الزيارة  :يجب التقدم بأوراق أو اثباتات حول سبب التقدم على فيزا الى بولندا :
في حال كان السبب سياحة  :يجب تقديم أوراق تؤكد وجود حجوزات فندقية مدفوعة في األماكن التي تنوي زيارتها

في حال الدراسة  :تقديم األوراق التي تثبت قبولك من قبل إحدى الجامعات أو المعاهد مع إثبات تسديد قيمة الفصول
الدراسية اذا امكن .
في حال كان لزيارة أحد األقارب  :يجب أن يُرسل لك الشخص الذي تنوي زيارته بطاقة دعوى من بولندا تؤكد نوع
القرابة أو الصداقة بينكم مع المستندات التي تؤكد ما سبق.
العمل  :يجب الحصول على عقد عمل موثق من شركة أو مؤسسة مرخصة بشكل قانوني في بولندا مع تحديد نوع
العمل  ,الراتب  ,مدة العقد .
 -10تقديم إثبات حول نيتك العودة الى البلد الذي سافرت منه الى بولندا  :يجب أن تثبت للسفارة أن لديك سبب معين
لزيارة بولندا  ,و ما يؤكد العودة الى بلدك.
يحق للقنصل طلب المزيد من األوراق الثبوتية اذا استدعى االمر.
يتم اصدار القرار في غضون  15يوم من تاريخ تقديم الطلب في القنصلية و قد يتطلب األمر أحيانا فترة أطول.
و يمكن االعتراض على القرار السلبي شخصيا ً و بشكل كتابي خالل  14يوم من استالم القرار .
وأخيرا ً يعود القرار األخير لحرس الحدود في دخول األراضي البولندية .
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