
Lista dokumentów  

dla wyrobienia wizy do Repbliki Kazachstan 

Cel wyjazdu: służbowa dla kierowców 

 

LISTA NIEZBĘDNYCH 

DOKUMENTÓW 

KOMENTARZ 

PASZPORT Okres ważności paszportu powinien przekraczać okres żądanej wizy nie 

mniej niż na 6 (sześć) miesięcy. W paszporcie powinna być minimum jedna 

wolna strona dla wystawienia wizy kazachskiej. 

Jeden wypełniony 

kwestionariusz 
w zalaczniku 

W kwiestionariusze wskazuje się pełna i dokładna informacja.  

Jedno kolorowe 

zdjęcie 
 

Jedno kolorowe zdjęcie na jasnym tle rozmiarem 3,5 na 4,5 cm, wyrobione 

nie poźniej niż za 3 miesiące do momentu składania dokumentów.  

Kserokopia pierwszej 

strony paszportu  

Należy przedstawić kserokopię pierwszej strony paszportu z podstawowymi 

danymi interesanta (Imię, Nazwisko, Imię Ojca, zdjęcie i w tym przypadku, 

gdy okres ważności paszportu został przedłużony, kserokopię storny, gdzie 

jest adnotacja o przedłużeniu paszportu). 

Kserokopia prawa 

jazdy 

Interesant składa kserokopię aktualnego prawa jazdy. 

Kserokopia dowodu 

rejestracyjnego 

(ciągnika, nadczepy) 

Interesant składa kserokopię dowodu rejestracyjnego. 

Kserokopia 

zezwolenia na wjazd 

na terytorium 

Republiki Kazachstan 

Oryginał do wglądu. Ten dokument Państwo mogą załatwić przez BOTM 

(Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego). 

Badanie HIV 

oraz badanie na 

koronawirusa!!! 

Należy przedstawić aktualne zrobione badanie HIV - ważne co najmniej 3 

miesięce. 

Zaświaczenie z 

ZMPD (Zreszczenie 

Międzynarodowych 

Przewoźników 

Drogowych) w Polsce 

Składa się oryginał tego dokumentu. 

Zaświadczenie z 

miejsca pracy 

Zaświadczenie z miejsca pracy powinno zawierać informację, gdzie, na jakim 

stanowisku i z jakiego okresu interesant pracuje. 

Dodatkowa 

informacja 

Slużba konsularna zastrzega sobie prawo wymagać do przedstawienia  

dodatkowych dokumentów i w przypadku potrzeby zapraszać na  

rozmowę osób ubiegających się o wizy.  

Czas składania 

dokumentów 

Tylko po potwierdzonej  rezerwacji terminu!!!! 

Poniedzialek, wtorek, czwartek, piątek od  9.30 do 12.30.  

Środa, sobota, niedziala oraz dni świąteczne – dni nieczynne. 

http://www.kazembassy.ru/base/lib/files/Anketa.doc


Okres wyrobienia 

wizy 

Okres wyrobienia wizy wynosi 5 roboczych (7 kalendarzowych) dni od daty 

przyjęcia wszystkich wymaganych dokumentów. 

Koszt wielokrotna – 170 Euro 

Opłatę należy dokonać: 

AMBASADA KAZACHSTANU 

BANK MILLENNIUM S.A 

ul. Przyczółkowa 400  

02-962 Warszawa 

Nr rachunku:   

65 1160 2202 0000 0001 5647 4602 – EUR 

 


