
 

Lecisz w odwiedziny do Kanady? 

 

Co to jest eTA (Electronic Travel Authorization)? 

eTA jest nowym wymogiem wjazdowym dla obywateli Państw objętych ruchem bezwizowym 

podróżujących drogą lotniczą do Kanady lub tranzytem przez Kanadę. eTA jest elektronicznie połączona z 

paszportem i jest ważna przez pięć lat lub do czasu wygaśnięcia ważności paszportu w zależności od 

tego, który termin jest krótszy. 

 

Kto potrzebuje eTA? 

Obywatele z krajów objętych ruchem bezwizowym do Kanady, innych niż Stany Zjednoczone Ameryki 

(USA), będą musieli uzyskać eTA przed wylotem do Kanady. Podróżni udający się do Kanady drogą 

lądową lub morską nie potrzebują eTA przy wjeździe. 

 

Sprawdź czy potrzebujesz eTA? 

eTA obowiązuje od 15 marca 2016: 

•Stali rezydenci Kanady nie potrzebują eTA na podróż drogą lotniczą do Kanady, ale nadal konieczne jest 

posiadanie kanadyjskiej karty stałego rezydenta lub dokumentu podróży (Permanent Resident Travel 

Document). W przypadku braku karty lub wyżej wymienionego dokumentu podróży mogą nie zostać 

wpuszczeni na pokład samolotu do Kanady.  

•Stali rezydenci USA muszą posiadać eTA wraz z zieloną kartą USA, aby udać się do Kanady drogą 

lotniczą. eTA nie jest wymagana przy wjeździe do Kanady drogą lądową lub morską. 

•Studenci i pracownicy tymczasowi z państw objętych wymogiem eTA, którzy otrzymali swoje 

pozwolenie na studia lub pracę przed 1 sierpnia 2015 i zamierzają wyjechać i powrócić do Kanady 

samolotem muszą posiadać eTA. 

  

Jak ubiegać się o eTA na podróż do Kanady? 

Ubieganie się o eTA jest prostym, kilkuminutowym procesem online: 

 http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp 

Potrzebny jest paszport, karta kredytowa i adres e-mail. Koszt uzyskania eTA to $7 CAD.  

eTA jest ważna przez okres do pięciu lat.  

 

Formularz eTA jest dostępny tylko w języku angielskim i francuskim. 

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp


Co zrobić, jeśli nie wystąpiliśmy o eTA przed przybyciem na lotnisko? Jak uzyskać eTA w ostatniej 

chwili? 

eTA należy uzyskać przed planowaną podróżą lub przejazdem tranzytowym przez Kanadę. W razie 

potrzeby można wystąpić o eTA w ostatniej chwili, korzystając z dowolnego urządzenia z dostępem do 

internetu, w tym z telefonów komórkowych. Ubieganie się o eTA jest prostym procesem online. 

Większość ubiegających się o eTA może spodziewać się odpowiedzi na adres e-mail w kilka minut po 

złożeniu wniosku. 


