
PRZED wype∏nieniem wniosku nale˝y uwa˝nie przeczytaç nast´pujàce 
informacje.

Dla kogo przeznaczony jest ten formularz?
Formularz ten przeznaczony jest dla osób przebywajàcych poza Australià, 
ubiegajàcych si´ o wiz´ wjazdowà do Australii w celach turystycznych lub 
rekreacyjnych (wakacje/urlop, turystyka, cele spo∏eczne lub rekreacyjne, 
odwiedzanie krewnych lub znajomych, lub inny krótkoterminowy pobyt nie 
zwiàzany z pracà zarobkowà ani naukà).
•  Osoby zamierzajàce ubiegaç si´ o wiz´ dla sponsorowanego cz∏onka rodziny 

(Sponsored Family Visitor visa), powinny wype∏niç formularz 48S i poprosiç 
swego sponsora o wype∏nienie formularza 1149.

•  Osoby zamierzajàce wyjechaç do Australii na leczenie powinny wype∏niç 
formularz 48ME.

•  Osoby zamierzajàce ucz´szczaç do szko∏y lub studiowaç w Australii d∏u˝ej 
ni˝ 3 miesiàce powinny ubiegaç si´ o wiz´ studenckà (student visa). Po 
informacje dotyczàce wiz studenckich, a tak˝e po w∏aÊciwy formularz 
wizowy, nale˝y zwróciç si´ do najbli˝szej australijskiej placówki konsularnej.

•  Osoby planujàce krótki s∏u˝bowy wyjazd do Australii (m. in. na konferencj´) 
powinny wype∏niç formularz 456.

Nale˝y odpowiedzieç na wszystkie pytania w ka˝dej cz´Êci wniosku. Brak 
pe∏nych i dok∏adnych odpowiedzi mo˝e spowodowaç odrzucenie wniosku lub 
anulowanie wizy ju˝ po jej przyznaniu.

Rodzaje wiz
Wiz´ nale˝y uzyskaç PRZED wyjazdem do Australii. Wiza turystyczna 
przyznana w rezultacie pomyÊlnego rozpatrzenia wniosku przyjmie postaç 
nalepki do∏àczonej do paszportu. Wiza mo˝e zostaç wydana na wjazd 
jednorazowy lub wielokrotny. Po rozpatrzeniu wniosku podj´ta zostanie 
decyzja o tym, czy wiza zostanie przyznana i na jaki okres czasu. Rodzaj 
wizy, d∏ugoÊç pobytu, warunki i iloÊç wjazdów do Australii podane sà 
na nalepce wizowej lub – w przypadku przyznania wizy – w piÊmie z 
Ministerstwa Imigracji i Spraw Wielokulturowych – Ministerstwo (Department 
of Immigration and Multicultural and Indigenous Affairs).
Mo˝na ubiegaç si´ o nast´pujàcy rodzaj wizy:

Wiza turystyczna, kategoria TR, podkategoria 676
O t´ wiz´ mo˝na ubiegaç si´ poza Australià (za granicà) lub w Australii.

Wa˝noÊç wizy
Wiza turystyczna pozwala na pobyt do 12 miesi´cy. Na pobyt przekraczajàcy 
12 miesi´cy zezwala si´ TYLKO wtedy, gdy istniejà ‘wyjàtkowe’ 
okolicznoÊci.
Wiza ta mo˝e byç wydana na jednorazowy lub wielokrotny wjazd w 
wyznaczonym okresie czasu.
Wiza turystyczna (podkategoria 676) pozwala zazwyczaj na 
3-miesi´czny lub 6-miesi´czny pobyt w Australii i pozwala na wielokrotny 
wjazd do kraju w okresie 12 miesi´cy od daty jej przyznania.

Nale˝y jednak pami´taç, ˝e w Êwietle australijskich przepisów imigracyjnych 
organ decydujàcy o przyznaniu wizy turystycznej uprawniajàcej posiadacza 
do wjazdu i pobytu w Australii mo˝e jà wydaç na wyznaczony okres czasu, 
który sam uzna za w∏aÊciwy. W pewnych sytuacjach, d∏ugoÊç pobytu, do 
którego uprawnia przyznana wiza, mo˝e byç krótszy ni˝ pobyt, o który 
ubiega∏ si´ wnioskodawca.
Wi´cej informacji na ten temat znaleêç mo˝na na stronie internetowej  
Visiting Australia pod adresem www.immi.gov.au/e_visa/visitors.htm

Sposoby ubiegania si´ o wiz´
Sà 2 sposoby ubiegania si´ o wiz´ turystycznà:
• drogà elektronicznà za poÊrednictwem Internetu lub
• na papierowym formularzu.

Ubieganie si´ o wiz´ turystycznà poza Australià:
•  Wniosek o wiz´ turystycznà mo˝na z∏o˝yç za poÊrednictwem Internetu, 

korzystajàc z zarejestrowanego biura podró˝y (travel agent), linii lotniczej, 
lub te˝ z∏o˝yç go samemu w Internecie. Do ubiegania si´ o wiz´ przez 
Internet uprawnieni sà tylko posiadacze paszportów niektórych krajów. 
Lista krajów, których obywatele mogà korzystaç z tych uslug znajduje si´ 
na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem  
www.immi.gov.au/e_visa/visitors.htm

•  Wniosek o wiz´ turystycznà mo˝na tak˝e z∏o˝yç w tradycyjny sposób (na 
papierowym formularzu wniosku) w dowolnej ambasadzie australijskiej, 
Wysokiej Komisji lub konsulacie (mo˝na skorzystaç z tego formularza).

Ubieganie si´ o wiz´ turystycznà w Australii:
•  W zale˝noÊci od tego na jak d∏ugo posiadacz wizy turystycznej 

chce przed∏u˝yç swój pobyt w Australii, mo˝e on z∏o˝yç wniosek za 
poÊrednictwem Internetu, w urz´dzie Ministerstwa, lub te˝ wys∏aç go 
pocztà.

•  Wniosek o ∏àczny pobyt do 6 miesi´cy od dnia, w którym wnioskodawca 
przyby∏ do Australii, legitymujàc si´ elektronicznym zezwoleniem na wjazd 
(Electronic Travel Authority – Visitor) lub wizà turystycznà (podkategoria 
676), mo˝na z∏o˝yç za poÊrednictwem Internetu. Wi´cej informacji mo˝na 
znaleêç na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem  
www.immi.gov.au/e_visa/visitors.htm

•  Wniosek o ∏àczny pobyt przekraczajàcy 6 miesi´cy mo˝na z∏o˝yç w 
dowolnym urz´dzie Ministerstwa (na formularzu 601).

Wi´cej informacji dotyczàcych ró˝nych mo˝liwoÊci sk∏adania wniosków 
wizowych znaleêç mo˝na na stronie internetowej Visiting Australia pod 
adresem www.immi.gov.au/e_visa/visitors.htm

Op∏ata za z∏o˝enie wniosku
Za z∏o˝enie ka˝dego wniosku obowiàzuje bezzwrotna op∏ata.
•  Wniosek nie b´dzie rozpatrzony bez uiszczenia op∏aty.
•  W przypadku nieprzyznania wizy op∏aty si´ nie zwraca.
Informacje na temat op∏at wizowych mo˝na znaleêç na stronie 
internetowej Ministerstwa www.immi.gov.au/allforms/990i.htm 
w dziale formularzy pod has∏em ‘Op∏aty za wniosek 990i’ (990i 
Charges) lub mo˝na je uzyskaç najbli˝szym w urz´dzie Ministerstwa.
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Sposób p∏atnoÊci

W Australii
Op∏at´ mo˝na uiÊciç kartà kredytowà, kartà debetowà, czekiem bankowym 
lub przekazem pieni´˝nym (money order) wystawionym na Department of 
Immigration and Multicultural Affairs. Najlepiej jest p∏aciç kartà debetowà 
lub kartà kredytowà.

Poza Australià
Przed uiszczeniem op∏aty poza Australià nale˝y dowiedzieç si´, jakie sposoby 
p∏atnoÊci akceptuje australijska placówka rzàdowa, w której b´dzie si´ 
sk∏ada∏o wniosek.

Kogo mo˝na podaç we wniosku?
Podanie o wiz´ mo˝e sk∏adaç tylko jedna osoba legitymujàca si´ paszportem. 
Mo˝e ona jednak podaç w podaniu podró˝ujàce z nià i wpisane do jej 
paszportu dzieci. JeÊli do paszportu wnioskodawcy wpisana jest inna doros∏a 
osoba, to powinna ona wype∏niç osobny wniosek.

Warunki australijskiej wizy turystycznej
Osoby przyje˝d˝ajàce do Australii muszà podczas swego pobytu w tym 
kraju przestrzegaç ni˝ej podanych warunków. JeÊli nie majà zamiaru lub nie 
sà w stanie ich przestrzegaç, nie powinny ubiegaç si´ o wiz´. Konsekwencjà 
nieprzestrzegania tych warunków mo˝e byç utrata wizy lub inna kara. Wi´cej 
informacji na ten temat udzielajà australijskie placówki konsularne.
Po otrzymaniu paszportu z wizà nale˝y dok∏adnie sprawdziç informacje i 
ograniczenia podane na nalepce wizowej lub w piÊmie zawiadamiajàcym o 
przyznaniu wizy.
 

WARUNKI

8101 – ZAKAZ pracy podczas pobytu w Australii.
8201 – ZAKAZ pobierania nauki przez okres d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce 
podczas pobytu w Australii.
8205 – Gdy ten warunek ma zastosowanie, jeÊli wnioskodawca 
zamierza pobieraç nauk´ przez okres d∏u˝szy ni˝ 4 tygodnie, to zanim 
b´dzie móg∏ podjàç nauk´, b´dzie musia∏ uzyskaç pomyÊlny wynik 
przeÊwietlenia klatki piersiowej.
8503 – Bez dalszej mo˝liwoÊci pobytu.
Po rozpatrzeniu wniosku mo˝e zostaç podj´ta decyzja o do∏àczeniu do wizy 
warunku 8503. Warunek 8503 (bez dalszej mo˝liwoÊci pobytu) oznacza, ˝e 
posiadacz wizy, do której do∏àczono taki warunek, nie b´dzie po przyjeêdzie 
do Australii uprawniony do otrzymania ˝adnej innej wizy1 dopóki przebywa 
on w Australii.
W konsekwencji tego warunku wizy nie istnieje mo˝liwoÊç ubiegania si´ 
o przed∏u˝enie pobytu w Australii poza termin okreÊlony wizà.  Jest to 
szczególnie wa˝ne w przypadku osób przyje˝d˝ajàcych do Australii w celu 
uczestniczenia w jakiejÊ imprezie. Nale˝y wówczas zoganizowaç swojà 
podró˝ tak, aby wziàç udzia∏ w tej imprezie w okresie czasu obj´tym wizà, 
poniewa˝ nie b´dzie mo˝liwoÊci przed∏u˝enia swego pobytu w Australii.
W przypadkach, w których do wizy do∏àczono warunek 8503, b´dzie on 
podany na nalepce wizowej lub w piÊmie zawiadamiajàcym o przyznaniu wizy 
w postaci s∏ów 8503 – NO FURTHER STAY (Bez mo˝liwoÊci przed∏u˝enia 
pobytu).
W zale˝noÊci od celu wizyty, do wizy mogà zostaç do∏àczone inne warunki.

Jak ubiegaç si´ o wiz´
•  Wnioskodawcy reprezentujàcy pewne narodowoÊci mogà ubiegaç si´ o wiz´ 

turystycznà za poÊrednictwem Internetu.Bli˝sze informacje na ten temat 
znajdujà si´ na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem  
www.immi.gov.au/e_visa/

•  Starajàc si´ o wiz´ osobiÊcie lub drogà pocztowà, wnioskodawca musi 
wype∏niç papierowy formularz wniosku. Uwaga: podawanie fa∏szywych 
lub mylnych informacji mo˝e doprowadziç do odmowy, anulowania wizy 
lub na∏o˝enia na wnioskodawc´ kary w trakcie jego pobytu w Australii. 
Wype∏niony formularz wniosku mo˝na z∏o˝yç w najbli˝szej australijskiej 
placówce konsularnej. 

•  W wype∏nieniu formularza wniosku mo˝e pomóc inna osoba, ale musi on 
byç podpisany przez samego wnioskodawc´. JeÊli wnioskodawca  otrzyma∏ 
pomoc w wype∏nieniu formularza wniosku, powinien on podpisaç deklaracj´ 
tylko wtedy, gdy podane informacje sà poprawne i zgodne z prawdà.

•  Formularz wniosku, paszport i inne za∏àczniki mo˝na z∏o˝yç wraz z 
uiszczeniem op∏aty za rozpatrzenie wniosku w najbli˝szej australijskiej 
placówce konsularnej. Wniosek mo˝na z∏o˝yç osobiÊcie, przez poÊrednika 
lub wys∏aç pocztà. 
Uwaga: Niektóre australijskie urz´dy paƒstwowe dzia∏ajàce poza Australià 
nie przyjmujà wniosków wizowych. Informacje o szczególnych przepisach 
dotyczàcych sk∏adania wniosków wizowych w konkretnych australijskich 
urz´dach paƒstwowych poza Australià mo˝na znaleêç na stronie 
internetowej Ministerstwa pod adresem  
www.immi.gov.au/contacts/overseas/ otrzymaç w najbli˝szym 
australijskim urz´dzie paƒstwowym

•  W razie potrzeby nale˝y poddaç si´ badaniom lekarskim lub przeÊwietleniu 
klatki piersiowej.

•  Po otrzymaniu paszportu nale˝y dok∏adnie sprawdziç szczegó∏y i warunki 
wizy na nalepce wizowej lub w piÊmie zawiadamiajàcym o przyznaniu wizy. 
W razie jakichkolwiek wàtpliwoÊci czy pytaƒ, nale˝y przed wyjazdem do 
Australii skontaktowaç si´ z placówkà, która przyzna∏a wiz´. Nie nale˝y 
zak∏adaç, ˝e b´dzie mo˝na zmieniç wiz´ po przybyciu do Australii. 

Sta∏y adres
Wnioskodawca musi podaç adres, pod którym b´dzie mieszkaç w czasie 
rozpatrywania wniosku. Niepodanie swego adresu zamieszkania we wniosku 
spowoduje jego uniewa˝nienie. Nie mo˝na jako sta∏ego adresu podawaç 
skrytki pocztowej.

Ubezpieczenie zdrowotne
Zaleca si´, by na okres pobytu w Australii za∏atwiç dla siebie i rodziny 
ubezpieczenie zdrowotne. Osoby przyje˝d˝ajàce do Australii nie sà obj´te 
krajowym systemem ubezpieczeƒ zdrowotnych, chyba ˝e istnieje podpisane 
przez oba kraje wzajemne porozumienie w zakresie opieki zdrowotnej.

Szczepienia ochronne
Zaleca si´, by osoby zamierzajàce w trakcie pobytu w Australii zapisaç swoje 
dziecko do szko∏y lub oÊrodka opieki nad dzieckiem (˝∏obka lub przedszkola) 
przywioz∏y ze sobà zaÊwiadczenie o szczepieniach ochronnych dziecka.
Zaleca si´ uzyskanie szczepieƒ przeciwko chorobie Heinego-Medina, 
t´˝cowi, odrze, Êwince, ró˝yczce, durowi brzusznemu (b∏onicy), kokluszowi 
(krztuÊcowi), grypie oraz zapaleniu wàtroby typu B.
ZaÊwiadczenie takie mo˝e byç potrzebne przy zapisie dziecka.
Uwaga: Szczepienie przeciwko ró˝yczce zaleca si´ tak˝e kobietom w wieku 
rozrodczym.

1 Z wyjàtkiem niezwykle rzadkich sytuacji b´dàcych poza kontrolà wnioskodawcy, lub 
te˝ gdy wchodzi w rachub´ zobowiàzanie si´ Australii do udzielania ochrony w Êwietle 
Konwencji ONZ z roku 1951 w sprawie statusu uchodêców.
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Zgoda na kontaktowanie si´ z wnioskodawcà  
drogà elektronicznà
Ministerstwo korzysta z wielu sposobów przekazywania klientom informacji, 
aczkolwiek ze Êrodków elektronicznych, takich jak faks czy poczta 
elektroniczna, korzysta si´ tylko wtedy, gdy wnioskodawca  wyrazi  zgod´ na 
otrzymywanie  informacji tà drogà.
Aby rozpatrzyç wniosek, Ministerstwo mo˝e uwa˝aç, ˝e musi porozumieç si´ 
z wnioskodawcà w poufnych sprawach, np. zdrowia, personalnych kartotek 
policyjnych, sytuacji finansowej czy zwiàzków osobistych. Korespondencja 
elektroniczna – o ile nie jest odpowiednio zabezpieczona – nie gwarantuje 
prywatnoÊci, tzn. mogà jà zauwa˝yç i przeczytaç osoby postronne. JeÊli klient 
upowa˝ni Ministerstwo do porozumiewania si´ z nim za poÊrednictwem 
Êrodków elektronicznych, otrzymane przez Ministerstwo informacje 
b´dà przez nie wykorzystane tylko do tych celów, do których klient je 
przekaza∏, chyba ˝e istnieje prawny obowiàzek lub koniecznoÊç nakazujàca 
wykorzystanie ich do innych celów, lub te˝ sam klient wyrazi∏ zgod´ na ich 
ujawnienie w innych celach. Nie zostanà one umieszczone na ˝adnej liÊcie 
wysy∏kowej.
Rzàd federalny nie przyjmuje ˝adnej odpowiedzialnoÊci za bezpieczeƒstwo 
lub nienaruszalnoÊç jakichkolwiek informacji wys∏anych do Ministerstwa za 
poÊrednictwem Internetu lub innych kana∏ów elektronicznych.
JeÊli wnioskodawca upowa˝ni kogoÊ do otrzymywania dokumentów w 
jego imieniu i chce, aby porozumiewano si´ z tà osobà elektronicznie, musi 
on podpisaç formularz, wyra˝ajàc tym samym zgod´ na otrzymywanie 
korespondencji w ten sposób.

Upowa˝nienie innej osoby do otrzymywania 
korespondencji wnioskodawcy
Wnioskodawca mo˝e kogoÊ upowa˝niç do otrzymywania w jego 
imieniu tylko wszelkiej korespondencji w zwiàzku z wniesionym do 
Ministerstwa wnioskiem. Osob´ takà nazywa si´ “upowa˝nionym 
odbiorcà”. Wnioskodawca powinien w tym celu wype∏niç cz´Êç formularza 
zatytu∏owanà Options for receiving written communications (Adres, na 
który wnioskodawca ˝yczy sobie otrzymywaç korespondencj´) i Authorised 
recipient details (Dane dotyczàce upowa˝nionego odbiorcy). Upowa˝niony 
do odbioru korespondencji powinien natomiast podpisaç cz´Êç formularza 
Authorised recipient consent . (Zgoda upowa˝nionego odbiorcy). Za ka˝dym 
razem mo˝na upowa˝niç tylko jednego odbiorc´. Ministerstwo b´dzie wysy∏aç 
korespondencj´ do ostatniego upowa˝nionego odbiorcy.
Zgodnie z paragrafem 494D Ustawy Migration Act 1958 (Ustawa o Imigracji 
z roku 1958) Ministerstwo ma obowiàzek wysy∏aç do upowa˝nionego odbiorcy 
wszelkà korespondencj´ dotyczàcà z∏o˝onego wniosku, która normalnie 
by∏aby wysy∏ana bezpoÊrednio do wnioskodawcy. Ministerstwo wyÊle do 
upowa˝nionego odbiorcy tylko te informacje, do których ma prawo sam 
wnioskodawca. Na przyk∏ad, jeÊli wnioskodawca ubiega si´ o wiz´ i posiada 
sponsora, to upowa˝niony odbiorca nie otrzyma informacji dotyczàcych osoby 
sponsora, chyba ˝e sponsor upowa˝ni∏ do odbioru korespondencji tego samego 
odbiorc´.
JeÊli po z∏o˝eniu wniosku, wnioskodawca zdecydowa∏ sie na zmian´ podanej 
w nim osoby upowa˝nionej do odbioru oficjalnej korespondencji, musi o 
tym niezw∏ocznie poinformowaç Ministerstwo na piÊmie. Mo˝e w tym 
celu skorzystaç z formularza 1231 Appointment of authorised recipient 
(Wyznaczenie upowa˝nionego odbiorcy) LUB – w przypadku posiadaczy 
wizy biznesowej (Business Skills visa) – formularza 922 Notification of 
address or change of address for Business Skills visa holders (Zawiadomienie 
o adresie lub zmianie adresu w przypadku posiadaczy wizy biznesowej).

Upowa˝nienie agenta imigracyjnego do dzia∏ania w 
imieniu wnioskodawcy
JeÊli wnioskodawca posiada agenta imigracyjnego dzia∏ajàcego w jego imieniu 
w zwiàzku z wniesionym wnioskiem, musi on wype∏niç cz´Êç formularza 
zatytu∏owanà Options for receiving written communications i Agent details 
(Dane dotyczàce agenta). Agent imigracyjny musi natomiast z∏o˝yç swój podpis 
w cz´Êci Agent consent (Zgoda agenta). 
Wyznaczenie przez wnioskodawc´ agenta imigracyjnego do dzia∏ania w jego 
imieniu oznacza upowa˝nienie Ministerstwa do:
•    rozmawiania z agentem o jego wniosku i ˝àdania dalszych informacji od 

agenta oraz
•    wysy∏ania do agenta wszelkiej korespondencji dotyczàcej z∏o˝onego 

wniosku, która normalnie zosta∏aby wys∏ana bezpoÊrednio do 
wnioskodawcy.

Uwaga: W Êwietle paragrafu 494D Ustawy Migration Act 1958, 
upowa˝nionym odbiorcà korespondencji adresowanej do wnioskodawcy b´dzie 
jego agent imigracyjny i b´dzie si´ przy tym zak∏adaç, ˝e wnioskodawca 
otrzyma∏ wszelkie dokumenty wys∏ane do agenta imigracyjnego tak, jak gdyby 
zosta∏y wys∏ane bezpoÊrednio do niego.
JeÊli wnioskodawca zmieni agenta imigracyjnego lub zrezygnuje z jego 
us∏ug ju˝ po z∏o˝eniu wniosku, powinien niezw∏ocznie powiadomiç o tym 
Ministerstwo – najlepiej na piÊmie, wype∏niajàc formularz 956 Appointment 
of a migration agent (Nominacja agenta imigracyjnego), który mo˝na znaleêç 
na stronie internetowej Ministerstwa, albo otrzymaç od agenta imigracyjnego.
Ministerstwo b´dzie porozumiewaç si´ z agentem wnioskodawcy odnoÊnie 
z∏o˝onego wniosku, w tym danych osobowych wnioskodawcy, takich jak stan 
zdrowia, karalnoÊç, sytuacja finansowa i zwiàzki osobiste. Za zgodà agenta, 
kontakt taki mo˝e odbywaç si´ za poÊrednictwem poczty elektronicznej lub 
faksu.
Ministerstwo wyÊle do agenta tylko te informacje, do którch ma prawo sam 
wnioskodawca. Na przyk∏ad, jeÊli wnioskodawca ubiega si´ o wiz´ i posiada 
sponsora, to agent nie otrzyma informacji dotyczàcych osoby sponsora, chyba 
˝e sponsor wyznaczy∏ tego samego agenta.
W pewnych sytuacjach, pracownicy Ministerstwa b´dà musieli porozmawiaç 
bezpoÊrednio z wnioskodawcà, pomijajàc agenta imigracyjnego. Na przyk∏ad, 
Ministerstwo mo˝e zechcieç przeprowadziç z nim rozmow´, jeÊli ubiega si´ 
on o wiz´. Ponadto, w niektórych sytuacjach, zamiast wysy∏aç dokumenty do 
agenta (jak np. paszport wnioskodawcy), pracownicy Ministerstwa wyÊlà je 
bezpoÊrednio do wnioskodawcy, powiadamiajàc o tym jednoczeÊnie agenta.
Upowa˝niajàc agenta imigracyjnego do dzia∏ania w jego imieniu, 
wnioskodawca nadal ponosi odpowiedzialnoÊç za dok∏adnoÊç przekazanych 
mu informacji i za∏àczników, które agent przed∏o˝y Ministerstwu.
Przekazujàc dane dotyczàce zaanga˝owanego przez wnioskodawc´ agenta 
imigracyjnego, nale˝y koniecznie podaç 7-cyfrowy:
•    s∏u˝bowy numer rejestracyjny agenta imigracyjnego (jeÊli jest on 

zarejestrowany); lub
•    numer identyfikacyjny agenta zagranicznego (jeÊli zosta∏ mu przyznany 

przez Ministerstwo).
Uwaga: Agent dzia∏ajàcy za granicà nie ma obowiàzku rejestracji. Byç mo˝e 
jednak otrzyma∏ z Ministerstwa numer identyfikacyjny.

Continued on the next page
Ciàg dalszy na nast´pnej stronie
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Korzystanie z us∏ug agenta imigracyjnego
Przy sk∏adaniu wniosku wnioskodawca nie musi korzystaç z pomocy agenta 
imigracyjnego. Gdyby jednak zechcia∏ skorzystaç z takich us∏ug, powinien 
dla w∏asnego dobra upewniç si´, ˝e ma do czynienia z agentem posiadajàcym 
rejestracj´. Zarejestrowani agenci imigracyjni muszà przestrzegaç zasad 
obowiàzujàcego ich kodeksu post´powania, który wymaga zachowania 
profesjonalnej postawy i dba∏oÊci o jak najlepsze, nie wchodzàce w konflikt z 
prawem interesy klientów.  
List´ zarejestrowanych agentów imigracyjnych mo˝na znaleêç na stronie 
internetowej Urz´du Rejestracji Agentów Imigracyjnych
(Migration Agents Registration Authority – MARA) pod adresem www.
themara.com.au
Z w/w Urz´dem mo˝na skontaktowaç si´ pod adresem:
Adres elektroniczny: themara@themara.com.au
PO Box Q1551 
QVB NSW 1230 
AUSTRALIA
Telefon: 61 2 9299 5446
Faks: 61 2 9299 8448
Urzàd MARA rozpatruje skargi przeciwko zarejestrowanym agentom i 
mo˝e podjàç w stosunku do nich post´powanie dyscyplinarne. Wszelkie 
zastrze˝enia odnoÊnie zarejestrowanych agentów imigracyjnych nale˝y w 
zwiàzku z tym kierowaç do tego w∏aÊnie Urz´du. Kopi´ formularza do 
z∏o˝enia skargi mo˝na Êciàgnàç ze strony internetowej Urz´du.

Czynniki ograniczajàce udzielanie pomocy w 
sprawach imigracyjnych
Prawo australijskie wymaga, aby ka˝dy (∏àcznie z prawnikami), kto 
wykorzystuje swà znajomoÊç przepisów imigracyjnych udzielajàc pomocy 
osobom ubiegajàcym si´ o wiz´ lub rewizj´ decyzji o anulowaniu wizy, 
sponsorom lub osobom nominujàcym potencjalnych imigrantów, by∏ 
zarejestrowany, chyba ˝e jest prawnie zwolniony z wymogu rejestracji. Cz´Êç 
3 Ustawy przewiduje surowe kary, w tym tak˝e kar´ wi´zienia, za ∏amanie 
tego prawa przez osoby nie posiadajàce rejestracji a ˝àdajàce lub przyjmujàce 
zap∏at´ lub upominki za swoje us∏ugi.

Korzystanie z us∏ug agenta zwolnionego z 
posiadania rejestracji
Pewne osoby, takie jak funkcjonariusze paƒstwowi, pos∏owie do parlamentu, 
dyplomaci, bliscy cz∏onkowie rodziny (tzn. tylko mà˝/˝ona, swoje w∏asne 
lub przysposobione dziecko, rodzice lub rodzeƒstwo), sponsorzy czy 
osoby nominujàce potencjalnych imigrantów sà w stanie udzieliç takiej 
pomocy w sprawach imigracyjnych, zak∏adajàc ˝e nie otrzymajà w zamian 
˝adnej op∏aty lub upominku. JeÊli wnioskodawca chce wyznaczyç “agenta 
zwolnionego od wymogu posiadania rejestracji”, musi on wype∏niç formularz 
956 Appointment of a migration agent i do∏àczyç go do swego wniosku.

Wnioski o wizy dla wielu osób
JeÊli jesteÊ wnioskodawcà pozostajàcym na czyimÊ utrzymaniu (na przyk∏ad 
˝ona/mà˝ g∏ównego wnioskodawcy)  i chcesz upowa˝niç do dzia∏ania innego 
agenta imigracyjnego ni˝ ten, którego ma g∏ówny wnioskodawca, musisz 
wype∏niç formularz 956 Appointment of a migration agent lub poinformowaç 
o tym Ministerstwo na piÊmie. W przeciwnym wypadku, agent wyznaczony 
przez g∏ównego wnioskodawc´ b´dzie mia∏ upowa˝nienie do dzia∏ania w 
imieniu wszystkich osób wymienionych we wniosku.

Zawiadomienie o udzieleniu pomocy w sprawach 
imigracyjnych
Zgodnie z paragrafem 312A Ustawy o Imigracji zarejestrowany agent 
powinien w ciàgu 28 dni od momentu rozpocz´cia reprezentowania osoby 
ubiegajàcej si´ o wiz´, powiadomiç Ministerstwo o z∏o˝eniu wniosku w 
imieniu klienta. Takie zawiadomienie mo˝e mieç form´ wype∏nienia i 
podpisania przez agenta odnoÊnych cz´Êci formularza wniosku.

Co si´ dzieje z informacjami podawanymi w tym 
wniosku?
Ministerstwo jest upowa˝nione do zebrania pewnych informacji wymaganych 
na niniejszym formularzu zgodnie z Cz´Êcià 2 Ustawy Migration Act 1958: 
“Kontrola przyjazdu i pobytu osób nie b´dàcych obywatelami Australii”. 
Podane przez klientów informacje2 Ministerstwo wykorzystuje do ustalenia, 
czy kwalifikujà si´ oni do otrzymania wizy na podró˝, wjazd i pobyt w 
Australii oraz do innych celów zwiàzanych z egzekwowaniem postanowieƒ 
Ustawy o Imigracji, na przyk∏ad w celu udzielenia imigrantom pomocy w 
zagospodarowaniu si´ w Australii, obserwacji i kontroli dzia∏alnoÊci agentów 
imigracyjnych oraz zapewnienia przestrzegania postanowieƒ Ustawy o 
Imigracji.
Podane informacje mogà tak˝e zostaç ujawnione agencjom uprawnionym 
do otrzymywania informacji dotyczàcych adopcji, kontroli granicznej, 
umiej´tnoÊci w biznesie, obywatelstwa, wykszta∏cenia, oceny stanu zdrowia, 
ubezpieczeƒ zdrowotnych, s∏u˝by zdrowia, egzekwowania prawa, p∏atnoÊci 
rent/emerytur i innych Êwiadczeƒ spo∏ecznych, opodatkowania, rewizji 
podj´tych decyzji oraz kontroli agentów imigracyjnych.
Odpowiednie informacje dotyczàce wnioskodawcy zostanà ujawnione policji 
federalnej, stanowej i terytorialnej, aby pomóc tym organom w znalezieniu 
i ewentualnym zatrzymaniu wnioskodawcy, na wypadek, gdyby jego pobyt 
w Australii sta∏ si´ nielegalny, tak jak w wyniku utraty wa˝noÊci wizy 
(np. poprzez anulowanie wizy za nieprzestrzeganie jej warunków) lub jej 
wygaÊni´cia, przy jednoczesnym braku innej wizy zezwalajàcej na pozostanie 
w Australii.
JeÊli wniosek o wiz´ turystycznà uzyska poparcie pos∏a do Parlamentu 
Australijskiego lub zamieszkujàcego w Australii dzia∏acza reprezentujàcego 
spo∏ecznoÊç polskà, to osoby te mogà zostaç poinformowane o decyzji 
podj´tej w tej sprawie i – w wypadku przyznania wizy – tak˝e o 
przestrzeganiu do∏àczonych do niej warunków.
Tryb zbierania, przechowywania i ujawniania przez Ministerstwo podanych 
na tym formularzu informacji o klientach, a tak˝e kwestie dost´pu do 
tych informacji i korzystania z nich, okreÊla Privacy Act 1988 (Ustawa o 
Tajemnicy Danych Osobowych z roku 1988), a w szczególnoÊci 11 zasad 
poszanowania tajemnicy danych osobowych. Wi´cej informacji o agencjach, 
którym mogà zostaç ujawnione podane przez klientów dane osobowe, 
zawiera formularz 993i Safeguarding your personal information (Ochrona 
informacji osobistych), który mo˝na otrzymaç w urz´dach Ministerstwa.
W niektórych przypadkach, zgodnie z Ustawà Migration Act 1958, 
Ministerstwo upowa˝nione jest do zbierania od osób nie b´dàcych 
obywatelami Australii, w tym osób ubiegajàcych si´ o wiz´, pewnych 
informacji ustalajàcych ich to˝samoÊç. Bli˝sze informacje na ten temat 
znajdujà si´ w formularzu informacyjnym nr 1243i pt. Your personal 
identifying information (Informacje okreÊlajàce to˝samoÊç), który dost´pny 
jest pod adresem internetowym Ministerstwa: www.immi.gov.au
Kwesti´ informacji osobistych tak˝e reguluje Freedom of Information Act 
1982 (Ustawa o Swobodnym Dost´pie do Informacji z roku 1982). Zgodnie 
z tà Ustawà klienci mogà ubiegaç si´ o wglàd do dokumentów zawierajàcych 
ich informacje osobiste. Mogà to zrobiç w dowolnym urz´dzie Ministerstwa 
w Australii sami lub za poÊrednictwem osób, które upowa˝nili do przeglàdu 
informacji w ich imieniu. Za wglàd do w∏asnych informacji nie pobiera si´ 
˝adnej op∏aty. JeÊli wnioskodawca przebywa za granicà, powinien podaç 
adres w Australii, pod który majà byç wys∏ane kopie jego akt. Dodatkowe 
informacje dotyczàce procedury sk∏adania wniosków w Êwietle Ustawy 
Freedom of Information Act 1982 znajdujà si´ w formularzu 424A Request 
for access to documents (Wniosek o wglàd do dokumentów).

2 Podane w tym formularzu informacje dotyczàce stanu zdrowia oraz wyników jakichkolwiek 

testów na obecnoÊç wirusa niedoboru odpornoÊciowego cz∏owieka (HIV) wykorzystuje si´ do 

ustalenia stanu zdrowia osoby ubiegajàcej si´ o wiz´ australijskà. Pozytywny wynik testu HIV 

lub innych testów nie musi oznaczaç odmowy wizy. Mo˝e jednak oznaczaç, ˝e taki wynik 

zostanie ujawniony odpowiednim federalnym, stanowym i terytorialnym agencjom zdrowia.



48R POL (Design date 01/07) - Page �© COMMONWEALTH OF AUSTRALIA, 2007

Lista za∏àczników do wniosku

Do wniosku nale˝y do∏àczyç: 

 paszport

 aktualne zdj´cie paszportowe wnioskodawcy oraz wpisanych do 
jego paszportu i podró˝ujàcych z nim dzieci

 op∏at´ za z∏o˝enie i rozpatrzenie wniosku

  zezwolenie na podró˝owanie dzieci z wnioskodawcà, jeÊli jest 
ono konieczne (szczegó∏owe informacje w cz´Êci formularza podod 
nag∏ówkiem "Dzieci wpisane do paszportu")

  wskazówki dotyczàce metody zwrotu paszportu (jeÊli pocztà, 
to nale˝y za∏àczyç zaadresowanà do siebie kopert´ wielkoÊci 
paszportu z naklejonym znaczkiem pocztowym)

Nale˝y od∏àczyç t´ kartk´ i zachowaç jà dla siebie. 
Po z∏o˝eniu wniosku nale˝y do∏àczyç do niej otrzymane 
pokwitowanie. 

Informacje na nalepce wizy nalepce wizy

Przyznana wiza zawiera nast´pujàce informacje przydatne w 
zrozumieniu jej warunków.

1 Nazw´ urz´du, który jà przyzna∏.

2  Imi´ i nazwisko wnioskodawcy i ewentualnie innych cz∏onków 
rodziny podanych we wniosku.

3 Szczegó∏y dotyczàce wa˝noÊci wizy, w tym:

 •  data przyznania wizy;

 •  data, do której nale˝y przyjechaç do Australii;

 •   dozwolona iloÊç wjazdów do Australii w okresie wa˝noÊci wizy 
oraz

 •  dozwolony okres pobytu w Australii.

4 Rodzaj przyznanej wizy.

5 Warunki/ograniczenia wizy:

 8101 – ZAKAZ PRACY

 8201 – MAKS. OKRES NAUKI 3 MIESIÑCE

  8205 – PRZEÂWIETLENIE KLATKI PIERSIOWEJ, JEÂLI 
OKRES NAUKI PRZEKRACZA 4 TYGODNIE

  Szczegó∏owe informacje dotyczàce tych warunków znajdujà si´ 
na stronie 2.

 Mo˝e wystàpiç jeszcze jeden warunek:

 8503 – BEZ MO˚LIWOÂCI PRZED¸U˚ENIA POBYTU

  ObecnoÊç tego warunku na wizie oznacza, ˝e w zasadzie nie ma 
mo˝liwoÊci ubiegania si´ w Australii o kolejnà wiz´. Szczegó∏owe 
informacje dotyczàce tego warunku znajdujà si´ na stronie 2.

W zale˝noÊci od celu wyjazdu, wiza mo˝e mieç inne ograniczenia.

Dodatkowe zaÊwiadczenia
Ustawa o Imigracji z 1958 r. nie wymaga, by przed podj´ciem 

decyzji o przyznaniu wizy, placówki australijskie ˝àda∏y od 
wnioskodawców dodatkowych informacji. Wnioskodawcy 
powinni wi´c pami´taç o do∏àczeniu do wniosku nast´pujàcych 
dokumentów:

• zaÊwiadczenie o posiadnych Êrodkach pieni´˝nych;

•  zaÊwiadczenie o posiadanym ubezpieczeniu zdrowotnym/
podró˝nym;

•  zaÊwiadczenie o odbyciu badania lekarskiego czy testów;zenie o odbyciu badania lekarskiego czy testów;

•  zaÊwiadczenie z zak∏adu pracy o przyznanym urlopie;

• potwierdzenie zapisu w szkole, na studium czy uniwersytecie;

• w przypadku, gdy celem wyjazdu do Australii sà odwiedziny 
bliskiej rodziny – zaproszenie od tej˝e rodziny;

• inne informacje potwierdzajàce, ˝e wnioskodawca posiada bodêce 
i prawo powrotu do kraju sta∏ego zamieszkania

1

2

�

4

�

Wzórór

Strona g∏ówna www.immi.gov.au

Serwis 
Informacyjny 
Ministerstwa

Telefon 131 881 w godzinach 
urz´dowania w Australii, aby 
porozmawiaç z osobà udzielajàcà 
informacji (poza tymi godzinami 
informacje sà zarejestrowane na taÊmie). 
Poza Australià nale˝y skontaktowaç 
si´ z najbli˝szà australijskà placówkà 
dyplomatycznà.
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Cz´Êç A – Informacje dotyczàce wnioskodawcy
Part A – Your details

4

Wniosek o wyjazd do Australii w celach turystycznych  
lub rekreacyjnych

Application to visit Australia for tourism  
or other recreational activities

PHOtOgRaPH
Please attach a recent 
photograph of yourself 
AND 
any children who are on 
your passport and will 
be travelling with you.

ZDJ¢CIE
Wnioskodawca musi 
za∏àczyç swoje 
aktualne zdj´cie
ORAZ
ewentualne zdj´cia 
wpisanych do 
jego paszportu i 
podró˝ujàcych z nim 
dzieci.

Name(s) as shown in your passportin your passport

Imi´/imiona

Imi´ i nazwisko w j´zyku ojczystym (jeÊli pisownia ró˝ni si´ od angielskiej)
Name in your own language or scriptor script (if applicable)

Nazwisko

Imi´/imiona i nazwisko zgodne z paszportem

Family name name

Given namesnames

Other names you are, or have been, known by 
(includin�� na�e a�� bi������ p�e�i�u�� �a��ied na�e���� alia��e��)in�� na�e a�� bi������ p�e�i�u�� �a��ied na�e���� alia��e��)
Inne posiadane imiona i nazwiska (w tym imi´ i nazwisko posiadane w chwili 
urodzenia, nazwiska z poprzednich ma∏˝eƒstw, przybrane imiona i nazwiska)

Sexx Malele Femaleale
P∏eç M´ska ˚eƒska

5 Date of birth birth

If y�u a�e 70 yea��� �� ��e��� y�u will be a��ked ��� p���ide e�idence f��� 
y�u� d�c���� ���a�� y�u a�e fi�� ��� ���a�el and ����w ���a�� y�u �a�e �edical 
in��u�ance ��� c��e� y�u� ����ay in Au�����alia. Plea��e c�n��ac�� an Au�����alian�n��ac�� an Au�����alian 
��e���ea�� �i����i�n f�� fu����e� ad�ice bef��e l�d��in�� y�u� applica��i�n. If 
addi��i�nal �edical c�n��ul��a��i�n�� a�e �equi�ed�� a deci��i�n �n y�u� �i��a 
applica��i�n will be delayed.

Data urodzenia

Osoby w wieku lat 70 i powy˝ej muszà przed∏o˝yç zaÊwiadczenie lekarskie 
stwierdzajàce, ˝e sà fizycznie zdolne do odbycia podró˝y i ˝e posiadajà 
ubezpieczenie zdrowotne na okres pobytu w Australii. Przed z∏o˝eniem 
wniosku powinny one zwróciç si´ do australijskiej placówki konsularnej po 
bli˝sze informacje w tej sprawie. JeÊli potrzebne b´dà dodatkowe opinie 
lekarskich, to opóêni to rozpatrzenie wniosku o wiz´.

/ /

 DAY MONTH YEAR
DZIE¡        MIESIÑC        ROK

1

2

From

When do you wish to visit Australia?

How long do you wish to stay in Australia?

Up to � months

to
/ /

 DAY MONTH YEAR
DZIE¡        MIESIÑC        ROK

/ /

 DAY MONTH YEAR
DZIE¡        MIESIÑC        ROK

DoOd

Okres planowanego pobytu w Australii?

Jak d∏ugo wnioskodawca planuje zostaç w Australii?anuje zostaç w Australii?

Do 3 miesi´cy
Up to 6 months
Do 6 miesi´cy

Up to 12 months
Do 12 miesi´cy

Continued on the next page
Ciàg dalszy na nast´pnej stronie

6 Marital status status

˚onaty/zam´˝na
Engagedged

De factoacto

W separacji
Divorcedrced

Widowedwed

Kawaler/panna
Marriedied Separatedated Never marriedarried

Stan cywilny

Zar´czony(-a) Rozwiedziony(-a)

W zwiàzku de facto Wdowiec/wdowa

Form

48R POL
POLISH
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7

Informacje z paszportu
Details from your passport

Passport number

Country of passport

Date of issue

Make ��u�e y�u� pa����p���� i�� �alid f�� ���e pe�i�d �f ����ay y�u a�e 
applyin�� f��.

8

/ /
Date of expiry

Issuing authority/Place of issue as shown in your passport

Numer paszportu

Kraj wydania paszportu

/ /

 DAY MONTH YEAR
DZIE¡        MIESIÑC        ROK

Data wydania

Data wa˝noÊci

Organ wydajàcy/Miejsce wydania podane w paszporcie

Nale˝y dopilnowaç, aby paszport by∏ wa˝ny na ca∏y okres planowanego pobytu.

Place of birthf birth Town/citycity

Kraj

Miejsce urodzenia Miasto
Countrytry

12

Country of usual residence10
Kraj sta∏ego zamieszkania

11

Of which countries are you a citizen?9
Obywatelstwo

Address for correspondence 
(If ���e ��a�e a�� y�u� �e��iden��ial add�e������ w�i��e �A�� A�����)�u� �e��iden��ial add�e������ w�i��e �A�� A�����)

POSTCODE

Your current residential address
Note: A post office box address is not acceptable as a residential 
address. Failure to give your residential address will result in this 
application being invalid.

Obecny sta∏y adres
Uwaga: Nie mo˝na jako sta∏ego adresu podawaç skrytki pocztowej. 
Niepodanie swego adresu zamieszkania spowoduje uniewa˝nienie tego 
wniosku.

KOD POCZTOWY

Adres pocztowy (JeÊli jest taki sam jak adres zamieszkania, nale˝y napisaç 
“AS ABOVE” [jak wy˝ej])

POSTCODE
KOD POCZTOWY

13

14

Your telephone numbersone numbers

W godzinach 
pracy

Domowy lub 
przenoÊny/komórkowy

COUNTRY CODE AREA CODE

( ) ( )

NUMBER

( ) ( )

Numery telefonów

KOD KRAJU      NUMER KIERUNKOWY MIEJSCOWOCI NUMER Office hours hours

After hours  
or mobile/cellr mobile/cell

Do you agree to the department communicating with you by fax,h you by fax,  
e-mail or other electronic means?

Nie

Tak Podaç bli˝sze informacje

Numer faksu

KOD KRAJU      NUMER KIERUNKOWY MIEJSCOWOCI NUMER 

( ) ( )

Note: If this visa application is refused, you will be notified by mailfused, you will be notified by mail

Adres elektroniczny

Czy wnioskodawca wyra˝a zgod´ na otrzymywanie korespondencji z Ministerstwa za 
poÊrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innych Êrodków elektronicznych?
Noo

Yess Give detailsetails

Fax numberumber

COUNTRY CODE AREA CODE NUMBER

E-mail addressaddress

Uwaga: W przypadku odmowy przyznania wizy, wnioskodawca zostanie o tym 
powiadomiony drogà pocztowà.
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Part B – Children included

Are there any children included in your passport who will be travelling 
with you?

15

Sex Male Female
P∏eç     M´ska ˚eƒska

Date of birth
Data urodzenia / /

 DAY MONTH YEAR
DZIE¡        MIESIÑC        ROK

Nazwisko
Family name

Imi´ (imiona)
Given names

Country of birth
Kraj urodzenia

Sex Male Female
P∏eç     M´ska ˚eƒska

Date of birth
Data urodzenia / /

 DAY MONTH YEAR
DZIE¡        MIESIÑC        ROK

Nazwisko
Family name

Imi´ (imiona)
Given names

Country of birth
Kraj urodzenia

Nie

Tak Podaç bli˝sze informacje

No

Yes Give details

Cz´Êç B – Dzieci wpisane do paszportu

Czy z wnioskodawcà b´dà podró˝owaç wpisane do jego paszportu dzieci?

Continued on the next page
Ciàg dalszy na nast´pnej stronie

Sex Male Female
P∏eç     M´ska ˚eƒska

Date of birth
Data urodzenia / /

 DAY MONTH YEAR
DZIE¡        MIESIÑC        ROK

Nazwisko
Family name

Imi´ (imiona)
Given names

Country of birth
Kraj urodzenia

Sex Male Female
P∏eç     M´ska ˚eƒska

Date of birth
Data urodzenia / /

 DAY MONTH YEAR
DZIE¡        MIESIÑC        ROK

Nazwisko
Family name

Imi´ (imiona)
Given names

Country of birth
Kraj urodzenia

If insufficient space, attach additional details.
JeÊli zabraknie miejsca, podaç dodatkowe informacje osobno.

Y�u can include in ���i�� applica��i�n any children included in your passport who will be travelling with you. 

C�ild�en unde� 18 yea��� �f a��e�� ���a�ellin�� al�ne �� wi����u�� �ne �� b���� �f ���ei� pa�en���� �� le��al ��ua�dian���� �equi�e n���a�i��ed au�����i��a��i�n f��� ���e 
n�n-acc��panyin�� pa�en��(��) �� ��ua�dian(��) ��� ���a�el ��� Au�����alia.

W niniejszym wniosku wnioskodawca mo˝e podaç wpisane do jego paszportu dzieci, które b´dà z nim podró˝owaç. 

Dzieci poni˝ej 18 roku ˝ycia, podró˝ujàce same, bez jednego lub obojga rodziców czy opiekunów prawnych, potrzebujà na wyjazd do Australii poÊwiadczonej przez 
notariusza zgody ze strony nie towarzyszàcych dziecku rodziców lub opiekunów.
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Part C – Family NOT travelling with you
Cz´Êç C – Cz∏onkowie rodziny NIE podró˝ujàcy z wnioskodawcà

Do you have a spouse, de facto, any children, or fianc�� who will NOT be travelling with you?or fianc�� who will NOT be travelling with you?

JeÊli potrzeba wi´cej miejsca, podaç dodatkowe informacje na osobnym arkuszu papieru. 

Nie Tak Podaç bli˝sze informacje
Noo Yess Give detailsetails
Czy wnioskodawca ma ma∏˝onka(-´), partnera w zwiàzku de facto, dzieci lub narzeczonà(-ego), którzy NIE b´dà z nim podró˝owaç?

Imi´ i nazwisko Adres tej osoby (tych osób) podczas pobytu  
wnioskodawcy w Australii.

Stopieƒ pokrewieƒstwa 
z wnioskodawcà

Full namename Their address while you are in Australiayou are in Australia
Relationship  

to you Data urodzenia
DAY       MONTH       YEAR

/ /
/ /
/ /

/ /
        DZIE¡     MIESIÑC       ROK

Date of birth birth

If y�u need ���e ��pace�� plea��e a����ac� a ��epa�a��e ���ee�� wi��� ���e de��ail��.� a ��epa�a��e ���ee�� wi��� ���e de��ail��.

Part D – Details of your visit to Australia

17

Cz´Êç D – Informacje dotyczàce pobytu wnioskodawcy w Australii

Is it likely you will be travelling from Australia to a neighbouring countryry  
(eg. New Zealand, Singapore, Papua New Guinea) and back to Australia?

Please attach itinerary detailsinerary details

Czy w czasie pobytu w Australii wnioskodawca planuje wyjechaç do sàsiednich paƒstw 
(np. Nowej Zelandii, Singapuru, Papui Nowej Gwinei) i nast´pnie powróciç do Australii?

Nie Tak
Noo Yess

Podaç informacje dotyczàce trasy podró˝y

18

If y�u need ���e ��pace�� plea��e a����ac� a ��epa�a��e ���ee�� wi��� ���e de��ail��.� a ��epa�a��e ���ee�� wi��� ���e de��ail��.

Addressess

Do you have any relatives, friends or contacts in Australia?ends or contacts in Australia?

Full namename

Czy wnioskodawca posiada w Australii krewnych, znajomych lub kontakty s∏u˝bowe?

Podaç bli˝sze informacje
Give detailsetails

AdresImi´ i nazwisko
Stopieƒ 

pokrewieƒstwa z 
wnioskodawcà

Relationship  
to you

Data urodzenia
DAY       MONTH       YEAR

        DZIE¡     MIESIÑC      ROK

Date of birth birth

/ /
/ /
/ /

/ /

JeÊli potrzeba wi´cej miejsca, podaç dodatkowe informacje na osobnym arkuszu papieru. 

Nie Tak
Noo Yess

Czy jest to  
adres osoby 
posiadajàcej 
obywatelstwo 

australijskie lub 
zamieszka∏ej w 

Australii na sta∏e? 
(TAK czy NIE)

Citizen or 
permanent 
resident oft of 
Australia? 

(YES or NO)
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20

Continued on the next page
Ciàg dalszy na nast´pnej stronie

Why do you want to visit Australia? visit Australia?
Include de��ail�� �f any da��e�� ���a�� a�e �f ��pecial ��i��nificance ��� y�u� �i��i��.�f ��pecial ��i��nificance ��� y�u� �i��i��.

Dlaczego wnioskodawca chce wyjechaç do Australii? 
Podaç informacje dotyczàce zaplanowanych spotkaƒ, majàcych szczególne znaczenie dla przygotowanego wyjazdu.

Podaç bli˝sze informacje Nazwa kursu

Nazwa instytucji

Jak d∏ugo kurs potrwa?

Do you intend to do a course of study of more than 4 weeks while in Australia?f more than 4 weeks while in Australia?
Czy podczas pobytu w Australii wnioskodawca zamierza ucz´szczaç do szko∏y, na uniwersytet lub na kurs trwajàcy ponad 4 tygodnie?

Give detailsetails Name of the coursehe course

Name of the institutioninstitution

How long will the course last?he course last?

Nie Tak
Noo Yess
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�i��i������ ��� Au�����alia �u���� be �f ����d �eal��� and �f ����d c�a�ac��e�. T�e 
f�ll�win�� que����i�n�� a��k y�u ��� �ake a decla�a��i�n ab�u�� ���e �eal��� 
and c�a�ac��e� �f y�u���elf and any c�ild�en included in y�u� applica��i�n. 
If y�u� ci�cu�����ance�� c�an��e bef��e y�u ���a�el y�u ����uld inf��� ���e 
Au�����alian �i��a �ffice.

21

22

23

25

Part E – Health and character
Cz´Êç E – Stan zdrowia i niekaralnoÊç

Osoby przyje˝d˝ajàce do Australii muszà posiadaç dobry stan zdrowia 
i wykazaç, ˝e nie by∏y sàdownie karane. Poni˝sze pytania majà na celu 
ustalenie stanu zdrowia i karalnoÊci wnioskodawcy i dzieci podanych na jego 
formularzu wizowym. Gdyby przed wyjazdem cokolwiek uleg∏o zmianie, nale˝y 
o tym poinformowaç australijski urzàd wizowy.

Do you require assistance with mobility and/or care in Australia or 
overseas?

24

Czy wnioskodawca wymaga pomocy w poruszaniu si´ i/lub opieki w Australii 
lub za granicà?

Nie Tak
No Yes

Provide details of the care/mobility concerns 
that apply to you and how they are addressed

Podaç informacje dotyczàce spraw zwiàzanych 
z opiekà nad wnioskodawcà/jego zdolnoÊcià 
poruszania si´ oraz proponowanego zaj´cia si´ 
tym problemem.

In the last � years, have you, or have any children included in this 
application, visited or lived outside your country of usual residence fored or lived outside your country of usual residence for 
more than � consecutive months?

Do you, or any children included in this application, intend to enter an 
Australian hospital, health care facility, nursing home for any purpose?

Have you, or any children included in this application:
• ever had, or currently have, tuberculosis?
•  been in close contact with a person who has, or hasontact with a person who has, or has 

had, active tuberculosis?
• ever had a chest x-ray which showed an abnormality?

Czy w ciàgu ostatnich 5 lat wnioskodawca lub któreÊ z podanych na 
formularzu wizowym dzieci wyje˝d˝a∏y lub mieszka∏y poza krajem normalnego 
zamieszkania d∏u˝ej ni˝ przez 3 kolejne miesiàce? 

Podaç bli˝sze informacje
Give detailsetails

Czy w czasie swojego pobytu w Australii wnioskodawca lub któreÊ z 
podanych na formularzu wizowym dzieci przewiduje korzystanie z us∏ug 
szpitala, placówki opieki zdrowotnej lub domu opieki (nursing home)?

Czy wnioskodawca lub któreÊ z podanych na formularzu wizowym dzieci:
• kiedykolwiek chorowa∏y lub obecnie chorujà na gruêlic´?
• kiedykolwiek by∏y w bliskiej stycznoÊci z osobà chorujàcà na gruêlic´?
•  kiedykolwiek otrzyma∏y nieprawid∏owe wyniki przeÊwietlenia klatki 

piersiowej?

Nie Tak
Noo Yess

Podaç bli˝sze informacje
Give detailsetails

Nie Tak
Noo Yess

Podaç bli˝sze informacje
Give detailsetails

Nie Tak
Noo Yess

During your proposed visit to Australia, do you, or any children 
included in this application, have or expect to incur, medical costs, or 
require treatment or medical follow up for:cal follow up for:
• blood disorder
• cancer
• heart disease
• hepatitis B
• HIV infection, including AIDS
• kidney disease, including dialysis
• liver disease

• mental illness
• pregnancy
•  respiratory disease that has  

required hospital admissionhospital admission
• any form of surgery
• any other health concerns

Czy podczas planowanego pobytu w Australii wnioskodawca lub lub któreÊ z 
podanych na formularzu wizowym dzieci b´dà musia∏y lub spodziewajà si´, 
˝e b´dà musia∏y ponieÊç koszty opieki lekarskiej, potrzebowaç leczenia lub 
badaƒ kontrolnych w zwiàzku z:
• zaburzeniem krwi  
• rakiem
• chorobà serca
• wirusowym zapaleniem wàtroby typu B
• zaka˝eniem wirusem niedoboru 
 odpornoÊciowego cz∏owieka 
 (HIV), w tym AIDS
• chorobà nerek, w tym dializà
• chorobà wàtroby

Podaç bli˝sze informacje
Give detailsetails

Nie Tak
Noo Yess

• chorobà umys∏owà
• cià˝à
•  chorobà uk∏adu 

oddechowego, wymagajàcà 
leczenia szpitalnego

• jakàkolwiek operacjà
•  wszelkimi innymi sprawami 

zdrowotnymi
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Do you intend performing medical procedures (eg. as a practicing/
trainee doctor, dentist, nurse etc.) during your stay in Australia?

26

Czy w czasie pobytu w Australii wnioskodawca zamierza wykonywaç 
zabiegi lekarskie (np. jako praktykujàcy/odbywajàcy sta˝ lekarz, stomatolog, 
piel´gniarka, itp.)?

Nie Tak
No Yes

Provide details of medical/dental/nursing 
procedures you may be involved with in 
Australia
Podaç informacje dotyczàce zabiegów lekarskich/
stomatologicznych/piel´gniarskich, które 
wnioskodawca b´dzie ewentualnie wykonywaç na 
terenie Australii.

Have you, or any children included in thisded in this 
application, ever:

• been convicted of a crime or offence in any 
country (including any conviction which isng any conviction which is 
now removed from official records)?

• been charged with any offence that is is 
currently awaiting legal action?

• been acquitted of any criminal offence or 
other offence on the grounds of mentalhe grounds of mental 
illness, insanity or unsoundness of mind?

• been removed or deported from anyny 
country (including Australia)?

• left any country to avoid being removed or being removed or 
deported?

• been excluded from or asked to leave anye any 
country (including Australia)?

•   by∏y skazane za pope∏nienie przest´pstwa lub 
wykroczenia w jakimkolwiek kraju (chodzi tu 
tak˝e o wyroki skazujàce, które zosta∏y póêniej 
wykreÊlone z akt urz´dowych)?

•   by∏y oskar˝one o jakiekolwiek wykroczenie, 
w zwiàzku z którym ma byç wszcz´te 
post´powanie prawne?

•   by∏y uniewinnione z zarzutu pope∏nienia 
jakiegolwiek przest´pstwa lub wykroczenia 
z powodu choroby umys∏owej, ob∏àkania lub 
zachwiania równowagi psychicznej?

•   by∏y wydalone lub deportowane z 
jakiegokolwiek kraju (w tym Australii)?

•   wyjecha∏y z jakiegokolwiek kraju, aby uniknàç 
usuni´cia ich z tego kraju lub deportacji?

•   zosta∏y pozbawione dost´pu do jakiegokolwiek 
kraju (w tym Australii) lub zmuszone do jego 
opuszczenia?

Czy wnioskodawca lub któreÊ z podanych na 
formularzu wizowym dzieci kiedykolwiek:

Nie Tak
Noo Yess

Nie Tak
Noo Yess

Nie Tak
Noo Yess

Nie Tak
Noo Yess

Nie Tak
Noo Yess

Nie Tak
Noo Yess

• committed, or been involved in the 
commission of war crimes or crimesr crimes or crimes 
against humanity or human rights?

• been involved in any activities that would 
represent a risk to Australian nationalpresent a risk to Australian national 
security?

• had any outstanding debts to the Australian 
Government or any public authority inovernment or any public authority in 
Australia?

•   pope∏ni∏y lub by∏y zamieszane w pope∏nienie 
zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkoÊci 
czy pogwa∏cenie praw cz∏owieka?

•   by∏y zaanga˝owane w jakàkolwiek dzia∏alnoÊç, 
stanowiàcà zagro˝enie dla bezpieczeƒstwa 
narodowego Australii?

•   posiada∏y jakiekolwiek zaleg∏e d∏ugi wobec 
paƒstwa australijskiego lub instytucji 
paƒstwowej w Australii?

Nie Tak
Noo Yess

Nie Tak
Noo Yess

Nie Tak
Noo Yess

If you answered ‘Yes’ to any of the above questions, provide all the 
relevant details. If insufficient space, attach an additional statement.levant details. If insufficient space, attach an additional statement.

• been involved in any activity, or been 
convicted of any offence, relating to theg to the 
illegal movement of people to any country 
(including Australia)?

• served in a military force or state 
sponsored/private militia, undergone any 
military/paramilitary training, or been/paramilitary training, or been 
trained in weapons/explosives use  
(however described)?

•   by∏y skazane za jakiekolwiek wykroczenie lub 
dzia∏alnoÊç zwiàzanà z nielegalnym przemytem 
osób do jakiegokolwiek kraju (w tym Australii)?

•   s∏u˝y∏y w wojsku lub milicji paƒstwowej/
prywatnej, odby∏y jakiekolwiek przeszkolenie 
wojskowe/paramilitarne, lub te˝ zosta∏y 
przeszkolone w u˝yciu wszelkiego rodzaju 
broni/materia∏ów wybuchowych?

W przypadku udzielenia na którekolwiek z powy˝szych pytaƒ odpowiedzi 
twierdzàcej ("Tak"), nale˝y podaç dok∏adne informacje. JeÊli zabraknie 
miejsca, nale˝y do∏àczyç informacje na oddzielnym arkuszu papieru. 

Nie Tak
Noo Yess

Nie Tak
Noo Yess

Continued on the next page
Ciàg dalszy na nast´pnej stronie
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Part F – Employment status

Part G – Evidence of funds

All �i��i������ ��� Au�����alia �u���� be able ��� de��n�����a��e ���ey �a�e adequa��e fund�� ��� c��e� all c������� a�����cia��ed wi��� ���ei� �i��i��. P���idin�� e�idence �f fund�� 
wi��� a c��ple��ed applica��i�n will �f��en �elp expedi��e ���e p��ce����in�� �f a �i��i���� �i��a applica��i�n. �xa�ple�� include ����win�� pe����nal bank ����a��e�en������ pay 
��lip���� audi��ed acc�un������ ��axa��i�n �ec��d�� �� de��ail�� �f ���e fund�� ���a�� �i��i������ will be ��akin�� wi��� ���e� �� a�ailable ��� ���e� (ie. ��w �uc� in ca����� ���a�elle� 
c�eque�� and c�edi�� ca�d li�i��). 

28

29 How will you be maintaining yourself financially while you are in Australia?

Cz´Êç F – Zatrudnienie

Cz´Êç G – Potwierdzenie posiadania Êrodków pieni´˝nych

Ka˝dy, kto zamierza przybyç do Australii, musi udowodniç, ˝e posiada Êrodki pieni´˝ne wystarczajàce na pokrycie wszelkich kosztów zwiàzanych z pobytem w Australii. 
Do∏àczenie takiego potwierdzenia do wype∏nionego wniosku mo˝e cz´sto przyÊpieszyç rozpatrzenie wniosku o wiz´ turystycznà. Przyk∏adami stosownych dokumentów sà 
wyciàgi z kont bankowych, odcinki p∏ac, sprawdzone zestawienia rachunkowe, rozliczenia podatkowe lub informacje dotyczàce Êrodków pieni´˝nych, które wyje˝dzajàcy 
zamierzajà ze sobà zabraç lub które sà do ich dyspozycji (np. kwota w gotówce, czeki podró˝ne i maksymalny limit zad∏u˝enia na karcie kredytowej).

Z czego wnioskodawca b´dzie si´ utrzymywa∏ podczas pobytu w Australii?

What is your employment status?loyment status?

Praca dla kogoÊ/na  
w∏asny rachunek

Informacje dotyczàce zak∏adu pracy/firmy

Imi´ i nazwisko

Numer telefonu

Zajmowane stanowisko

Sta˝ pracy w tym zak∏adzie  
pracy/firmie

Rok przejÊcia na emerytur´

Nazwa kursu/studiów

Nazwa szko∏y, studium czy uniwersytetu

Od jak dawna trwa nauka/studia

Podaç bli˝sze informacje

Adres

Na emeryturze

Uczeƒ/student

Inne

Bezrobotny

LAT         MIESI¢CY

Podaç aktualne zatrudnienie

Employed/self-employedlf-employed Details of employer/businessloyer/business

Nameme

Addressess

Telephone numbere number

Position you holdyou hold

How long have you been employed 
by this employer/business?

Year of retirementRetiredred

Your current courseStudentent

Name of educational institution

How long have you been 
studying at this institution?

Please provide details

Podaç bli˝sze informacje dotyczàce 
ostatniego miejsca pracy (jeÊli dotyczy 

to wnioskodawcy)

Please provide details of your last 
employment (if applicable)

Otherer

Unemployedloyed

YEARS MONTHS

LAT         MIESI¢CY
YEARS MONTHS

/ /

 DAY MONTH YEAR
DZIE¡        MIESIÑC        ROK
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Part H – Previous applications

32

31

30

Cz´Êç H – Poprzednio sk∏adane wnioski

Jakiej pomocy udzieli ta osoba?

T�e pe����n �� pe�ple y�u �a�e li����ed will need ��� p���ide e�idence �f ���ei� abili��y ��� p���ide ���i�� ��upp����.ide e�idence �f ���ei� abili��y ��� p���ide ���i�� ��upp����.

Pomocy finansowej Zakwaterowania Innej Za∏àczyç bli˝sze informacje

Is someone else providing support for your visit to Australia?rt for your visit to Australia?

If y�u need ���e ��pace�� plea��e a����ac� a ��epa�a��e ���ee�� wi��� ���e de��ail��.� a ��epa�a��e ���ee�� wi��� ���e de��ail��.

Czy ktoÊ inny zapewni wnioskodawcy utrzymanie podczas jego pobytu w Australii?

Imi´ i nazwisko Adres tej osoby podczas pobytu wnioskodawcy w AustraliiStopieƒ pokrewieƒstwa 
z wnioskodawcà

Full namename Their address while you are in Australiayou are in Australia
Relationship  

to you Data urodzenia 
DAY       MONTH       YEAR

/ /
/ /
/ /

/ /
        DZIE¡     MIESIÑC       ROK

Date of birth birth

JeÊli potrzeba wi´cej miejsca, podaç dodatkowe informacje na osobnym arkuszu papieru. 

Podaç bli˝sze informacje
Give detailsetails

What support are they providing? they providing? Financialcial Accommodationdation Otherer Please attach detailsch details

Wymieniona osoba lub osoby b´dà musia∏y przed∏o˝yç dowody na to, ˝e sà w stanie zapewniç takà pomoc. 

Nie

Tak

PrzejÊç do Cz´Êci H
Go to Part HPart HNoo

Yess

Have you, or any children included in this application, ever:

• been in Australia and not complied with visa conditions or departed Australia outside your authorised period of stay?ide your authorised period of stay?

• had an application for entry to or further stay in Australia refused, or had a visa for Australia cancelled?

Czy wnioskodawca lub któreÊ z podanych na formularzu wizowym dzieci:
•  by∏y ju˝ kiedyÊ w Australii i nie zastosowa∏y si´ do warunków wizy lub wyjecha∏y z Australii po up∏ywie dozwolonego okresu pobytu?
•  spotka∏y si´ z odmowà wizy na wjazd do Australii, przed∏u˝enia pobytu w Australii, lub te˝ anulowano ich wiz´ australijskà?

Podaç bli˝sze 
informacje

Give detailsetails
Nie Tak
Noo Yess

Continued on the next page
Ciàg dalszy na nast´pnej stronie

33

34

Complete the following details if you (or any children included in this application)ication) 
have applied for permanent entry to Australia in the last � years

Miesiàc i rok Miejsce z∏o˝enia wniosku Rodzaj wymaganej wizy

Czy wiza 
zosta∏a 

przyznana? 
(TAK czy NIE) 

Complete the following details if you (or any children included in this application)ication) 
have applied for temporary entry to Australia in the last � years

Podaç nast´pujàce informacje, jeÊli w ciàgu ostatnich 5 lat wnioskodawca lub któreÊ z 
podanych na formularzu wizowym dzieci ubiega∏y si´ o prawo sta∏ego pobytu w Australii.

Month and yearnd year Place of applicationpplication Type of visa applied for applied for

Was a visa 
granted?ed?  

(YES or NO)

Podaç nast´pujàce informacje, jeÊli w ciàgu ostatnich 5 lat wnioskodawca lub któreÊ z 
podanych na formularzu wizowym dzieci ubiega∏y si´ o prawo czasowego pobytu w Australii

Miesiàc i rok Miejsce z∏o˝enia wniosku Rodzaj wymaganej wizy

Czy wiza 
zosta∏a 

przyznana? 
(TAK czy NIE) 

Month and yearnd year Place of applicationpplication Type of visa applied for applied for

Was a visa 
granted?ed?  

(YES or NO)
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Part I – Assistance with this form

36

38

Cz´Êç I – Pomoc w wype∏nieniu formularza
Part J – Options for receiving written 
communications
Cz´Êç J – Adres, na który wnioskodawca ˝yczy 
sobie otrzymywaç korespondencj´ 

Is your agent registered with the Migration Agents Registrationon Agents Registration 
Authority (MARA)?

Go to Part �Part �

Did you pay the person and/or give a gift for this assistance?ive a gift for this assistance?

Ile wnioskodawca zap∏aci∏?

AUDUD I/LUB

Jaki upominek da∏ wnioskodawca? (np. bi˝uteri´)

WartoÊç upominku (w przybli˝eniu)

AUDUD

Czy agent wnioskodawcy jest zarejestrowany w Urz´dzie Rejestracji Agentów 
Imigracyjnych (Migration Agents Registration Authority – MARA)?

Nie

Tak

Noo

Yess
PrzejÊç do Cz´Êci J

Nie

Tak

Noo

Yess How much did you pay?d you pay?

AND/OR/OR

What kind of gift did you give?u give? (e��. jewelle�y)

Value of gift (app��xi�a��ely)app��xi�a��ely)

35 Did you receive assistance in completing this form? in completing this form?

Podaç bli˝sze informacje dotyczàce osoby, która udzieli∏a pomocy

PrzejÊç do Cz´Êci J

Czy wnioskodawca otrzyma∏ pomoc w wype∏nieniu tego formularza?

Nie

Tak

Noo

Yess

Go to Part �Part �

Please give details of the person who assisted youe person who assisted you

Tytu∏: Pan Pani Panna Pani Inne

Nazwisko

Imi´/imiona

Adres

KOD POCZTOWY

Title: Mr Mrs Miss Ms Other

Family name name

Given namesnames

Addressess

POSTCODE

Numer telefonu lub mo˝liwoÊç kontaktu w ciàgu dniaoÊç kontaktu w ciàgu dnia
Telephone number or daytime contactr daytime contact

Godziny pracy

KOD KRAJU      NUMER KIERUNKOWY MIEJSCOWOÂCI NUMER 

( ) ( )

COUNTRY CODE AREA CODE NUMBER

Office hours hours

Telefon 
kom�rkowyom�rkowy

Mobile phone phone

37 Is your agent in Australia?in Australia?

PrzejÊç do Cz´Êci J

Czy agent wnioskodawcy mieszka w Australii?

Nie

Tak

Noo

Yess

Go to Part �Part �

39 All written communications about this application should be sent to:tion should be sent to: 
(Tick �ne b�x �nly)

Na mój adres

Agent zwolniony z 
rejestracji

Wszelka korespondencja zostanie wys∏ana 
pod podany na tym formularzu adres 
korespondencyjny wnioskodawcy. 
PrzejÊç do Cz´Êci O

You must complete form ��6 
App�in���en�� �f a �i���a��i�n agent andnt and 
attach it to this application form. Go to 
Part O

Wszelkà korespondencj´ zwiàzanà z wnioskiem nale˝y kierowaç:  
(Zaznaczyç tylko jedno okienko)

Myselfelf

Agent exempted fromrom 
registration

All written communications will be sent 
to the address for communications thatmunications that 
you have provided in this form.  
Go to Part O

Wnioskodawca musi wype∏niç formularz 
956 Appointment of a migration agent agent i 
do∏àczyç go do swego wniosku. PrzejÊç 
do Cz´Êci O 1958 

Upowa˝niony odbiorca

This is a person authorised to only 
receive written communications. All 
written communications that would would 
otherwise have been sent to you in 
relation to this application will be sent 
to that person.Authorised recipient recipient
Jest to osoba upowa˝niona tylko do odbioru 
korespondencji. Wszelka korespondencja 
dotyczàca z∏o˝onego wniosku, która 
by∏aby normalnie wys∏ana bezpoÊrednio 
do wnioskodawcy, b´dzie wysy∏ana do tej 
w∏aÊnie osoby. 

Agent imigracyjny 
zarejestrowany w Australii

PrzejÊç do Cz´Êci M

Australian registereded 
migration agent

LUB
ORR

Agent zagraniczny
Offshore agente agent

Go to Part MPart M

40 Do you want the authorised person to receive health and/or character 
information about you, your spouse or your dependants, that may arise, 
or be revealed, in the course of this application (for example, requestshe course of this application (for example, requests 
for medical investigation, other health information about you, or the 
results of criminal history checks)?

Nie

Tak

Noo

Yess

Czy wnioskodawca chce, aby upowa˝niony odbiorca korespondencji 
otrzymywa∏ informacje o zdrowiu i/lub niekaralnoÊci dotyczàce wnioskodawcy, 
ma∏˝onka czy dzieci na jego utrzymaniu, które to informacje mogà si´ 
wy∏oniç lub zostaç ujawnione w trakcie rozpatrywania wniosku (na przyk∏ad 
w pismach z proÊbà o wykonanie badaƒ lekarskich lub o podanie innych 
osobistych informacji na temat stanu zdrowia wnioskodawcy, lub te˝ w 
wynikach sprawdzania kartotek policyjnych)?

Czy za udzielonà pomoc wnioskodawca zap∏aci∏ i/lub da∏ upominek tej osobie?
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Part K – Authorised recipient details

Note: Do NOT complete this section if you are acting as a 
migration agent, go to Part M

Cz´Êç K – Dane dotyczàce upowa˝nionego odbiorcy

Uwaga: Ta cz´Êç NIE dotyczy osób dzia∏ajàcych w charakterze 
agentów imigracyjnych; nale˝y przejÊç do Cz´Êci M

Continued on the next page
Ciàg dalszy na nast´pnej stronie

41 Provide details of the person who is authorised on your behalf to to 
receive all written communications about this application.

Tytu∏: Pan Pani Panna Pani Inne

Nazwisko

Imi´/imiona

Adres pocztowy upowa˝nionego odbiorcy

KOD POCZTOWY

Podaç dane dotyczàce osoby upowa˝nionej przez wnioskodawc´ do 
otrzymywania w jego imieniu wszelkiej korespondencji zwiàzanej z tymnia w jego imieniu wszelkiej korespondencji zwiàzanej z tym 
wnioskiem.

Title: Mr Mrs Miss Ms Other

Family name name

Given namesnames

Authorised recipient�s postal addresst�s postal address

POSTCODE

Numer telefonu lub mo˝liwoÊç kontaktu w ciàgu dnia
Telephone number or daytime contactr daytime contact

Godziny pracy

KOD KRAJU      NUMER KIERUNKOWY MIEJSCOWOÂCI NUMER 

( ) ( )

COUNTRY CODE AREA CODE NUMBER

Office hours hours

Telefon 
komórkowy

Mobile phone phone

Part L - Authorised recipient consent
Cz´Êç L – Zgoda upowa˝nionego odbiorcy

42 As the authorised recipient named on this form, do you agree to the 
department communicating with you by fax, e-mail or other electronicrtment communicating with you by fax, e-mail or other electronic 
means?
Czy podany w tym wniosku upowa˝niony odbiorca korespondencji wyra˝a 
zgod´ na otrzymywanie korespondencji z Ministerstwa za poÊrednictwem 
faksu, poczty elektronicznej lub innych Êrodków elektronicznych?

Nie

Tak Podaç bli˝sze informacje

Noo

Yess Give detailsetails

KOD KRAJU      NUMER KIERUNKOWY MIEJSCOWOÂCI NUMER 
COUNTRY CODE AREA CODE NUMBER

( ) ( )

E-mail addressaddress
Numer faksu

Adres 
elektroniczny

Fax numberumber

43

Podpis 
upowa˝nio-
nego odbiorcy

Data

I unde�����and and accep�� ���a�� I a� ���e pe����n app�in��ed by ���eby ���e 
applican�� ��� �ecei�e all w�i����en c���unica��i�n��.

Teraz przejÊç do Cz´Êci O

Rozumiem i przyjmuj´ do wiadomoÊci, ˝e jestem osobà wyznaczonà przez 
wnioskodawc´ do otrzymywania wszelkiej korespondencji.
Signature of 
authorised 
recipient

Date

Now go to Part Oo Part O

/ /

 DAY MONTH YEAR
DZIE¡        MIESIÑC        ROK
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Part M – Agent details
Cz´Êç M – Dane dotyczàce agenta

44 Provide the details requested below about the agent who is authorised 
to act on your behalf and to receive all written communications about your behalf and to receive all written communications about 
this application.

Tytu∏: Pan Pani  Panna Pani Inne

Nazwisko

Imi´/imiona

Adres

KOD POCZTOWY

7 CYFR

Numer rejestracyjny agenta 
imigracyjnego (MARN)

Nazwa biznesu 
lub firmy

: : : : :

Podaç wymagane poni˝ej informacje dotyczàce agenta, upowa˝nionego 
przez wnioskodawc´ do dzia∏ania w jego imieniu i otrzymywania wszelkiej 
korespondencji zwiàzanej z jego wnioskiem.

Migration Agent Registrationtration 
Number (MARN) 7 DIGITS

Title: Mr Mrs Miss Ms Other

Family name name

Given namesnames

Business or 
company name

Postal addressaddress

POSTCODE

LUB
ORR

7 CYFR

Numer identyfikacyjny agenta 
zagranicznego (jeÊli zosta∏ mu 
przyznany przez Ministerstwo)

: : : : :

Offshore Agent ID Number 
(if allocated by the department)allocated by the department) 7 DIGITS

Numer telefonu lub mo˝liwoÊç kontaktu w ciàgu dnia
Telephone number or daytime contactr daytime contact

Godziny pracy

KOD KRAJU      NUMER KIERUNKOWY MIEJSCOWOÂCI NUMER

( ) ( )

COUNTRY CODE AREA CODE NUMBER

Office hours hours

Telefon 
komórkowy

Mobile phone phone

Part N – Agent consent
Cz´Êç N – Zgoda agenta

45 As the agent named on this form, do you agree to the department 
communicating with you by fax, e-mail or other electronic means?
Czy podany w tym wniosku agent wyra˝a zgod´ na otrzymywanie 
korespondencji z Ministerstwa za poÊrednictwem faksu,  poczty elektronicznej 
lub innych Êrodków elektronicznych?

Nie

Tak Podaç bli˝sze informacje

Noo

Yess Give detailsetails

46

Podpis 
agenta

Data

I unde�����and and accep�� ���a�� I a� ���e pe����n app�in��ed by ���e 
applican�� ��� �ecei�e all w�i����en c���unica��i�n�� and ac�� a�� �i����e�an�� ��� �ecei�e all w�i����en c���unica��i�n�� and ac�� a�� �i����e� 
a��en��.
Rozumiem i przyjmuj´ do wiadomoÊci, ˝e jestem osobà wyznaczonà przez 
wnioskodawc´ do otrzymywania wszelkiej korespondencji i dzia∏ania w 
charakterze jego agenta.

Signature of 
agent

Date
/ /

 DAY MONTH YEAR
DZIE¡        MIESIÑC        ROK

KOD KRAJU      NUMER KIERUNKOWY MIEJSCOWOÂCI NUMER 
COUNTRY CODE AREA CODE NUMBER

( ) ( )

E-mail addressaddress
Numer faksu

Adres 
elektroniczny

Fax numberumber
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Part O – Payment details

How will you pay your application charge? 

Note: If applying in Australia, debit card or credit card are the 
preferred methods of payment. If applying outside Australia, please 
check with the Australian Government office where you intend to lodge 
your application as to what methods of payment they can accept.

Money order

Debit card

Credit card Give details below

Op∏ata kartà (zaznaczyç jedno okienko):

Mastercard

American Express

Visa

Diners Club

�CB

Dolary australijskie

AUD

Numer karty kredytowej

 : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Data wa˝noÊci  : /  : 
MIESIÑC ROK

Imi´ i nazwisko posiadacza karty

Telephone 
numbers

    KOD KRAJU NUMER KIERUNKOWY

( ) ( )

NUMER

POSTCODE

Address

Signature of 
cardholder

Credit card information will be used for charge paying purposes only.

47

Bank cheque

Cz´Êç O – Dane dotyczàce p∏atnoÊci

Jak zap∏aciç za wniosek?

Uwaga: JeÊli wniosek zosta∏ z∏o˝ony w Australii, najlepiej jest p∏aciç kartà 
debetowà lub kartà kredytowà. JeÊli natomiast poza Australià, to nale˝y 
dowiedzieç si´, jakie sposoby p∏atnoÊci akceptuje australijska placówka 
rzàdowa, w której b´dzie si´ sk∏ada∏o wniosek.

Czekiem bankowym

Przekazem pieni´˝nym

Kartà debetowà

Kartà kredytowà Podaç dane poni˝ej  

Payment by (��ick �ne b�x) Australian Dollars

Credit card number

Expiry date
MONTH YEAR

Cardholder�s name

COUNTRY CODE AREA CODE NUMBER

Numery 
telefonów

Adres

KOD POCZTOWY

Podpis 
posiadacza 
karty

Informacje dotyczàce karty kredytowej zostanà wykorzystane wy∏àcznie do 
celów uiszczenia op∏aty. Continued on the next page

Ciàg dalszy na nast´pnej stronie
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Ha�in�� �ead ���e �C�ndi��i�n�� f�� a ���u�i���� �i��a ��� Au�����alia� �n pa��e 2 �f ���i�� f���:

• I unde�����and ���a�� ���e �i��a I a� applyin�� f�� d�e�� n��� pe��i�� �e ��� w��k �� unde���ake bu��ine���� ac��i�i��ie�� in Au�����alia.

• I unde�����and ���a�� ���e �i��a I a� applyin�� f�� d�e�� n��� pe��i�� �e ��� ����udy f�� l�n��e� ���an 3 ��n����� in Au�����alia.

• My in��en��i�n ��� �i��i�� Au�����alia i�� ��enuine and I will abide by ���e c�ndi��i�n�� and pe�i�d �f ����ay �f ���e �i��a.

• I �a�e adequa��e fund�� ��� �ee�� all c������� a�����cia��ed wi��� ���e �i��i�� ��� and f��� Au�����alia f�� all ������e included in ���i�� applica��i�n.

• I �a�e ���u���fully decla�ed all �ele�an�� de��ail�� �eque����ed �f �e in ���i�� applica��i�n.

• I unde�����and ���a�� ���e effec�� �f ���e 8503 �i��a c�ndi��i�n i�� ���a�� i�� will n��� be p�����ible f�� �e ��� apply ��� �e�ain in Au�����alia bey�nd ���e au�����i��ed pe�i�d 
�f ����ay �f �y �i��a. I a���ee ��� �a�in�� ���i�� c�ndi��i�n included �n any �i��a i����ued ��� �e a�� a �e��ul�� �f ���i�� applica��i�n.

• I ackn�wled��e ���a�� I unde�����and ���a�� if ���e 8503 �i��a c�ndi��i�n i�� i�p���ed �n �y �i��a�� i�� will be indica��ed �n ���e �i��a label�� �� in d�cu�en���� ��i�en ��� 
�e by ���e depa����en�� ab�u�� ���e ���an�� �f �y �i��a�� by ���e c�ndi��i�n c�de �8503� and by ���e ������� de��c�ip��i�n �N� Fu����e� ����ay�.

• I ackn�wled��e ���a�� ���i�� �ean�� ���a�� ���e 8503 c�ndi��i�n �a�� been i�p���ed �n �y �i��a�� ���a�� I a� �equi�ed ��� depa��� Au�����alia bef��e ���e end �f ���e 
pe�i�d �f ����ay au�����i��ed by �y �i��a and ���a�� I unde�����and ���e �e�����ic��i�n ���a�� c�ndi��i�n 8503 place�� �n �e. 

• In any pa��� �f ���i�� f��� w�ic� �a�� been c��ple��ed wi��� ���e a����i����ance �f an����e� pe����n�� I decla�e ���a�� ���e inf���a��i�n a��  
��e�� d�wn i�� ���ue and c���ec�� and �a�� been included wi��� �y full kn�wled��e�� c�n��en�� and unde�����andin��.

• If ���an��ed a �i��a�� I will ad�i��e ���e ��e���ea�� �i����i�n ����uld �y ci�cu�����ance�� c�an��e p�i�� ��� �y ���a�el ��� Au�����alia.

Part P – Declaration

48

Przeczytawszy znajdujàcy si´ na stronie 2 niniejszego formularza paragraf zatytu∏owany "Warunki australijskiej wizy turystycznej":
• Przyjmuj´ do wiadomoÊci, ˝e wiza, o którà si´ ubiegam, nie zezwala na podj´cie pracy, ani prowadzenie dzia∏alnoÊci handlowej w Australii.
• Przyjmuj´ do wiadomoÊci, ˝e wiza, o którà si´ ubiegam, nie zezwala na podj´cie w Australii nauki przez okres d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce.
• Mam szczery zamiar wyjechaç do Australii i zastosuj´ si´ do warunków i podanego na wizie terminu pobytu.
• Posiadam wystarczajàce Êrodki finansowe na pokrycie wszelkich kosztów zwiàzanych z powrotnà podró˝à do Australii wszystkich osób podanych na tym formularzu 

wizowym.
• Udzieli∏em zgodnie z prawdà wszystkich stosownych informacji wymaganych ode mnie w niniejszym wniosku.
• Rozumiem, ˝e warunek 8503 mojej wizy uniemo˝liwia mi przed∏u˝enie pobytu w Australii poza termin podany w mojej wizie. Wyra˝am zgod´ na w∏àczenie tego 

warunku do ewentualnej wizy wydanej mi po rozpatrzeniu niniejszego wniosku.
• Stwierdzam, ˝e rozumiem, ˝e jeÊli wydana mi wiza b´dzie zawieraç warunek 8503, to b´dzie on widnia∏ na nalepce wizy – lub b´dzie podany w otrzymanych 

z Ministerstwa dokumentach zawiadamiajàcych o przyznaniu mi wizy – w postaci kodu wizowego "8503" i krótkiego opisu "No Further Stay"(Bez mo˝liwoÊci 
przed∏u˝enia pobytu).

• Przyjmuj´ do wiadomoÊci, ˝e b´dzie to oznaczaç, ˝e wiza zosta∏a ograniczona warunkiem 8503 i ˝e b´d´ musia∏(a) wyjechaç z Australii przed up∏ywem terminu 
pobytu, na który zezwala moja wiza, a tak˝e ˝e rozumiem rodzaj ograniczenia jakie warunek 8503 na mnie nak∏ada.

• W przypadku, gdyby pewne cz´Êci niniejszego wniosku zosta∏y wype∏nione przy pomocy innej osoby, oÊwiadczam, ˝e podane informacje sà poprawne i prawdziwe 
oraz ˝e zosta∏y udzielone przeze mnie ca∏kowicie Êwiadomie, za mojà zgodà i ze zrozumieniem.

• JeÊli uzyskam wiz´, a moja sytuacja ulegnie zmianie przed wyjazdem do Australii, poinformuj´ o tym placówk´ konsularnà.

Cz´Êç P – Deklaracja

Podpis 
wnioskodawcy

If you are unable to collect your passport, you will need to 
make adequate arrangements for its return to you.

Signature 
of applicantf applicant

Data
Date

Osoby nie mogàce odebraç swego paszportu osobiÊcie 
powinny zorganizowaç sobie inny sposób jego odbioru.

/ /

 DAY MONTH YEAR
DZIE¡        MIESIÑC        ROK


