
 

Ostrzeżenie przed oszustwami 

Czy zdarza Ci się otrzymywać propozycje podobne do 
poniższych? 

GWARANCJA OTRZYMANIA WIZY I PRACY W KANADZIE! 

Gwarancja otrzymania zezwolenia na pracę! Darmowe stypendia! Wysokie zarobki           
w Kanadzie bez wcześniejszego doświadczenia lub z minimalnym doświadczeniem! 
Darmowe bilety lotnicze i zakwaterowanie! Gwarantowane zatrudnienie! Dostęp do 
SPECJALNYCH programów! Zarób $4,000 miesięcznie sprzątając w hotelu! 

NIE BĄDŹ OFIARĄ OSZUSTWA. Jeżeli otrzymana przez Ciebie oferta jest 
niewiarygodnie korzystna, prawdopodobnie nie jest ona wiarygodna.  

O czym musisz wiedzieć:

• Nie musisz wynajmować przedstawiciela, konsultanta lub prawnika aby ubiegać 
się o wizę do Kanady lub obywatelstwo kanadyjskie.   

• Przedstawiciele, konsultanci lub prawnicy zajmujący się sprawami wizowymi          
i imigracyjnymi nie mają żadnych nadzwyczajnych koneksji z urzędnikami 
zatrudnionymi przez Rząd Kanady i nie mogą zagwarantować, że zostanie Ci 
wydana wiza.   

• Jedynie upoważnieni do tego celu urzędnicy w ambasadach oraz pozostałych 
placówkach dyplomatycznych Kanady mogą podjąć decyzję o wydaniu lub 
odmowie wydania wizy.   

• Nie ulegaj pokusie posłużenia się fałszywymi dokumentami, ponieważ spowoduje 
to odrzucenie Twojego podania.  

• Wystrzegaj się oszustw w internecie oraz fałszywych stron internetowych. 
Oficjalna strona internetowa Ministerstwa ds. Obywatelstwa i Imigracji Kanady 
(CIC) znajduje się pod następującym adresem: www.cic.gc.ca.  

• Na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa ds. Obywatelstwa i Imigracji 
Kanady (CIC) znajdziesz bezpłatne formularze podań oraz informacje 
dotyczące wszelkich możliwych rodzajów wiz.  

• Opłaty za rozpatrywanie podań są takie same we wszystkich placówkach 
dyplomatycznych Kanady w świecie. Opłaty w walutach miejscowych są 
ustanawiane w oparciu o oficjalne kursy wymiany walut i wyrażają równowartość 
opłat w dolarach kanadyjskich.   

• Żadna z kanadyjskich placówek dyplomatycznych nigdy nie poprosi Cię               
o wpłacenie pieniędzy na rachunek osobisty osoby fizycznej lub o dokonanie 
przekazu pieniężnego za pomocą konkretnej prywatnej firmy zajmującej się 
przekazami pieniężnymi.   

• Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się proszę z Ministerstwem ds. 
Obywatelstwa i Imigracji Kanady (CIC) lub placówką dyplomatyczną Kanady 
właściwą dla miejsca Twojego zamieszkania.  

Aby uzyskać więcej informacji, również o tym, kto, zgodnie z prawem, może zostać Twoim 
przedstawicielem (jeżeli zdecydujesz się skorzystać z usług takowego), odwiedź stronę 
internetową Ministerstwa ds. Obywatelstwa i Imigracji Kanady (CIC) aby uzyskać informacje 
dotyczące Przedstawicieli w sprawach wizowych i imigracyjnych. 

 

http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/index.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/representative/index.asp

	Ostrzeżenie przed oszustwami 
	Czy zdarza Ci się otrzymywać propozycje podobne do poniższych? 


