
 

 

 Formularz do wizy australijskiej e-Visitor (e651)  
DANE PERSONALNE: 

Nazwisko/a  (tak jak w 
paszporcie): 

  

Inne używane wcześniej 
lub równolegle imiona i 
nazwiska (np. panieńskie, 
poprzednie itp.) 

 

Imię/imiona (tak jak w 
paszporcie):  

  

Płeć:   

Data urodzenia:   

Kraj urodzenia:   

Kraj zamieszkania:   

 Nr paszportu:   

Kraj, który wydał paszport:   

 Narodowość:   

Data wydania paszportu 
  

Data ważności paszportu 
(paszport musi być ważny 
minimum 6 miesięcy od 
daty planowanego wyjazdu 
z Australii) 

 

Miejsce wydania paszportu 
lub organ wydający 
paszport 

 

Czy klient posiada inne 
obywatelstwo, jeśli tak to 
jakie?  

 
  

 

Stan cywilny 
* (imię i nazwisko małżonka, wiek)  

 

 

  

Adres mailowy:   

Adres zamieszkania  

 Ulica 
z nr domu i mieszkania 

 

 

Kod pocztowy:  Miasto  

Województwo:  

Telefon kontaktowy:    

  

www.konsorcjum.pl   

www.rezerwujwakacje.com.pl 
www.pielgrzymki.konsorcjum.com.pl 

  



 

 
Dane bliskiej osoby, która nie leci do Australii 
(imię, nazwisko, wiek, pokrewieństwo): 

 
 
 
 

 
 

Cel wizyty w Australii:   

Proszę podać dokładny adres pobytu w 

Australii:  

  

 

 

 

 

 

FUNDUSZE NA WYJAZD: 
 

Każdy odwiedzający Australię musi udowodnić, że dysponuje wystarczającymi funduszami na pokrycie 

kosztów związanych z pobytem pobytu. 

 

Czy zamierzasz pokryć koszty pobytu w Australii samodzielnie (Proszę pamiętać, że może Pan(-i) 
być poproszony(-a) o udowodnienie posiadania tych funduszy) 

TAK / NIE (niepotrzebne skreślić) 

Jeśli wybrano odpowiedź NIE proszę o podanie danych osoby, która pokrywa koszty pobytu w 
Australii (proszę pamiętać, że ta osoba może być poproszona o potwierdzenie tego i udowodnienie, 
że jest w stanie pokryć te koszty). 

Pełne imię i 
nazwisko sponsora:  
 
 

 

 

 

Numer telefonu  
(z numerami 
kierunkowymi): 

 

W jaki sposób 
sponsor będzie 
wspierać Pana(-i) 
pobyt w Australii: 

 

 

OŚWIADCZENIE O KONFLIKTACH Z PRAWEM: 
 

Czy był(-a) Pan(-i)  kiedykolwiek oskarżony(-a) o 

jakiekolwiek przestępstwo i oskarżenie to oczekuje 

na zakończenie procedury prawnej? 
TAK / NIE 

(niepotrzebne skreślić) 

 

 

 

Jeśli TAK – proszę wyjaśnić każdy zarzut oddzielnie. 

 

 

 

 

Czy był(-a) Pan (-i) skazany za jakiekolwiek 

przestępstwo w jakimkolwiek kraju (dotyczy to 

również skazań wymazanych z rejestru)? 
TAK / NIE 

(niepotrzebne skreślić) 

 

Jeśli TAK – proszę podać szczegóły każdego 

skazania i orzeczonej kary. 

 

 

 



 

 

WIZA 

 

Czy posiada Pan/i wizę australijską w obecnym 

lub poprzednim paszporcie 

TAK / NIE 

(niepotrzebne skreślić) 

Jeśli TAK – proszę podać numer i gdzie została 

wydana 

 

Czy posiada Pan(-i) numer przyznanej 

elektronicznej wizy 

 

TAK / NIE 

(niepotrzebne skreślić) 

Jeśli TAK – proszę podać numer  

 

 

STATUS PRACOWNICZY (niepotrzebne skreślić) 

- zatrudniony 

- własna działalność gospodarcza  

- emeryt 

- student 

- bez pracy 

- inne : (wyjaśnić) ____________________________________________ 

 

Ostatnie miejsce zatrudnienia lub 

szkoła:  
  

 dokładna nazwa zakładu 

pracy/uczelni: 

  

 adres zakładu pracy/uczelni, nr 
telefonu:  

  

  

 data zatrudnienia/edukacji/ rok 
przejścia na emeryturę: 

  

 

  



DEKLARACJA 

 

UWAGA! Podanie fałszywych lub mylących informacji jest przestępstwem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Podpis aplikanta: _____________________________ 

 

Deklaruję, że informacje, podane w tym 

formularzu są aktualne i zgodne z prawdą 

 

 

TAK / NIE 

(niepotrzebne skreślić) 

 

Rozumiem, że podanie nieprawdziwych danych 

lub mylących informacji może spodowować 

odrzucenie mojej aplikacji i zarówno ja, jak i 

członkowie mojej rodziny mogą być 

pozbawieni możliwości uzyskania wizy na 

określony czas 

 

 

 

TAK / NIE 

(niepotrzebne skreślić) 

Rozumiem, że jeżeli podane przeze mnie 

informacje okażą się fałszywe, lub niezgodne z 

prawdą po przyznaniu wizy, wiza może zostać 

unieważniona 

 

 

TAK / NIE 

(niepotrzebne skreślić) 


