
Ile masz lat
Ze względu na wiek nie kwalifikujesz się na wizę stałego pobytu do 

Australii na podstawie kwalifikacji zawodowych. Skontaktuj się z 
australis.pl celem weryfikacji czy istnieją inne opcje dla Ciebie.

50 lub więcej

Czy znasz 
angielski?

18 – 49 lat

Nie kwalifikujesz się na wizę stałego pobytu na podstawie kwalifikacji zawodowych. Dobra znajomość języka 
angielskiego jest niezbędna do otrzymania wizy stałego pobytu do Australii na podstawie kwalifikacji zawodowych. 

Możesz rozważyć przylot do Australii na wizę studencką celem nauki języka angielskiego a następnie aplikować o wizę 
stałego pobytu na miejscu w Australii.

NIE

Jak dobry jest 
twój angielski

TAK Poniżej IELTS 5

Czy twój zawód 
jest na liście SOL?

IELTS 6 lub więcej

Możesz kwalifikować się na wizę skilled independent 189. Wypełnij ankietę oceny 
szans na emigrację a skontaktujemy się z tobą celem omówienia szczegółów.

TAK

Czy twój zawód 
jest na liście CSOL

NIE

Nie kwalifikujesz się na wizę stałego pobytu do Australii na podstawie kwalifikacji 
zawodowych. Skontaktuj się z australis.pl celem oceny twoich opcji.

NIE

Czy jakiś stan Australii 
nominuje twój zawód lub 
masz rodzinę w Australii 

regionalnej?

TAK

NIE

Czy jakiś 
pracodawca jest 

skłonny Cię 
zasponsorować?

NIE

Możesz kwalifikować się na wizę pracowniczą stałego pobytu 
ENS lub RSMS. Skontaktuj się z australis.pl celem omówienia 

szczegółów.

TAK

TAK ale nie kwalifikuję się na 189 bo mam za mało punktów

Możesz kwalifikować się na wizę skilled 190. Wypełnij ankietę 
oceny szans na emigrację a skontaktujemy się z tobą celem 

omówienia szczegółów.

TAK

Diagram ma na celu wstępną weryfikację czy kwalifikujesz się na wizę stałego pobytu 
do Australii na podstawie kwalifikacji zawodowych. 

Kliknięcie na opisy spowoduje przejście na odpowiednią stronę internetową, gdzie 
będzie można znaleźć więcej infomacji na dany temat.

Powyższy diagram obrazuje jedynie ogólny proces oceny czy masz szanse na uzyskanie wizy do 
Australii na podstawie kwalifikacji zawodowych. Jedynie ocena przeprowadzona przez Agenta 
Migracyjnego daje pełen obraz możliwości.

(c) Australis.pl Emigracja do Australii | Wizy do Australii

Wprawdzie nie kwalifikujesz się na wizę stałego pobytu, lecz możesz kwalifikować się na pracowniczą wizę 
tymczasową jeśli jest Australijski pracodawca skłonny Cię zasponsorować. Skontaktuj się z australis.pl celem 

omówienia szczegółów.
IELTS 5 

Tak, ale nie 
kwalifikuję się

 na 189 bo mam 
za mało punktów
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