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Opis Indywidualnej  

konsultacji migracyjnej 

Czas trwania 45min 

 

Osobista porada migracyjna to indywidualne spotkanie z Pauliną Nowak.  Paulina zweryfikuje Twoją sytuację, 

sprawdzi wszystkie możliwości oraz wyjaśni cały proces krok po kroku. Wytłumaczy Ci, jak działa jej agencja 

migracyjna – w czym konkretnie możemy Ci pomóc i co dla Ciebie możemy zrobić.  

 

Po spotkaniu będziesz dokładnie wiedział: 

 na jaką wizę się kwalifikujesz 

 ile będzie kosztował cały proces 

 ile czasu trwa załatwianie Twojej wizy 

 ile czasu będziesz czekał na przyznanie Twojej wizy. 

 

Poczujesz satysfakcję po zakończonej konsultacji, bo Paulina Nowak podejdzie do Twojej sprawy indywidualnie. 

Przez 45 minut będziesz rozmawiać tylko na swój temat, z możliwością zadawania na bieżąco tych pytań, które 

od dawna Cię nurtowały. 

Standardowa cena konsultacji wynosi 500 zł. Podczas cyklu konferencji i spotkań w Polsce z Pauliną Nowak cena jest 

niższa o 50% i wynosi 250 zł. 
 

Jest to jedyna możliwość osobistej rozmowy w Polsce na temat Twojej obecnej sytuacji migracyjnej. Paulina Nowak mieszka w 

Australii na stałe. Posiada australijskie obywatelstwo. Prawem wizowym zajmuje się razem z mężem Karolem Nowakiem od ponad 

5 lat. Karol Nowak  zdobył wiedzę na Uniwersytecie Griffith, na Wydziale Prawa i Kryminologii. Od 2012 roku jest Rejestrowanym 

Agentem Migracyjnym MARA o numerze 1280062 – oznacza to, że jest osobą mogącą reprezentować Cię w urzędzie immigracji w 

Australii. Karol Nowak przygotowuje oraz składa Twój wniosek wizowy. Karol Nowak także monitoruje cały proces w trakcie 

oczekiwania na wizę. 

Zapraszam na konsultacje, jeśli na któreś z poniższych pytań odpowiadasz twierdząco: 

 1. Chcę przylecieć do Australii. Jaka wiza będzie dla mnie najlepsza? 

2. Jakie mam szansę na otrzymanie wizy? 

3. Na jaką wizę się kwalifikuję? 

4. Ile będzie kosztował mnie proces wizowy? 

5. Jakie dokumenty są wymagane do złożenia wniosku wizowego? 

6. Ile trwa załatwienie wizy? 
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