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INSTRUKCJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ 

O WIZĘ IMIGRACYJNĄ  

Konsulat Amerykański otrzymał dokumenty potwierdzające Pani/Pana prawo do ubiegania się o wizę imigracyjną. Chociaż nie możemy w sposób 

pewny określić terminu Pani/Pana rozmowy z konsulem w sprawie wizy, należy przygotować się do niej podejmując następujące działania. 

 ETAP 1 

Prosimy zebrać wymienione niżej dokumenty. Posiadanie każdego z nich należy potwierdzić zaznaczając właściwe okienko. Prosimy NIE odsyłać 

żadnego z tych dokumentów do Konsulatu, ale osobiście dostarczyć je na rozmowę z konsulem. 

 1. PASZPORT: Każda osoba ubiegająca się o wizę musi posiadać paszport pozwalający na wyjazd do Stanów Zjednoczonych, który będzie 

ważny co najmniej 8 (osiem) miesięcy od dnia wydania wizy.  

 2. AKTY URODZENIA: Dla każdej osoby wymienionej na podaniu o wizę musi być dostarczony odpis zupełny aktu urodzenia. Na akcie 

urodzenia muszą być podane data i miejsce urodzenia oraz imiona i nazwiska obojga rodziców. Jeśli Pani/Pan lub dzieci były adoptowane, w 

Konsulacie musi być również złożona potwierdzona kopia orzeczenia o adopcji. Kserokopie aktów urodzenia są przyjmowane pod warunkiem, że 

ich oryginały zostaną przedstawione do wglądu urzędnikowi konsularnemu.  

 3. AKTY MAŁŻEŃSTWA I ROZWIĄZANIA POPRZEDNICH MAŁŻEŃSTW: Od osób pozostających w związku małżeńskim wymaga 

się przedstawienia odpisu zupełnego aktu małżeństwa. Oprócz niego muszą być złożone dokumenty potwierdzające rozwiązanie wszystkich 

poprzednich małżeństw (np. akty zgonu małżonków, orzeczenia sądu o rozwodzie lub anulowaniu małżeństwa).  

 4. ŚWIADECTWA NIEKARALNOŚCI: Każda osoba ubiegająca się o wizę, która ma ukończone 16 lat, musi złożyć świadectwo 

niekaralności wystawione przez policję kraju jej pochodzenia lub obecnego zamieszkania, jeśli zamieszkuje w nim przez co najmniej sześć 

miesięcy od chwili ukończenia 16 roku życia. Osoby ubiegające się o wizę muszą także dostarczyć świadectwo niekaralności z każdego innego 

kraju, w którym mieszkały przez co najmniej rok. Odpowiednie zaświadczenie policyjne musi być dostarczone również z każdego miejsca, gdzie 

osoba ubiegająca się o wizę była z jakiegokolwiek powodu aresztowana, bez względu na to, jak długo tam mieszkała. Świadectwa niekaralności 

muszą obejmować cały okres przebywania danej osoby w jednym miejscu. W Polsce świadectwo niekaralności wystawiane jest tylko przez 

Krajowy Rejestr Karny Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie lub w Punktach Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach 

powszechnych na terenie kraju. Świadectwa niekaralności zachowują ważność przez jeden rok od momentu ich wystawienia. Świadectwa 

niekaralności z niektórych państw uważane są za nieosiągalne. Lista tych państw znajduje się na stronie internetowej: 

http://travel.state.gov/fees/fees_3272.html.  

 5. AKTA SĄDOWE I WYROKI: Osoby, które zostały skazane za jakiekolwiek przestępstwa muszą uzyskać potwierdzone kopie każdego z 

wyroków sądowych lub akt więziennych bez względu na to, czy udzielono im później amnestii, ułaskawienia czy też jakiegokolwiek innego aktu 

łaski. Dokumenty te należy przedstawić wraz z tłumaczeniem na język angielski wykonanym przez kompetentnego tłumacza.  

 6. FOTOGRAFIE: Każda osoba ubiegająca się o wizę imigracyjną lub narzeczeńską musi przedłożyć dwie fotografie (na wprost). Więcej 

informacji dotyczących zdjęć można znaleźć na stronie internetowej http://poland.usembassy.gov  

 7. GWARANCJE FINANSOWE DLA IMIGRANTÓW: Większość osób ubiegających się o wizę imigracyjną na podstawie petycji złożonej 

przez rodzinę lub pracodawcę w sytuacji, gdy pracodawcą jest członek rodziny, który posiada znaczny udział w firmie, musi złożyć formularz I-864 

Affidavit of Support, tj. umowę o gwarancjach finansowych. Pozostałe osoby ubiegające się o wizę, dla których formularz I-864 nie jest wymagany, 

muszą przedstawić dowody na to, że nie będą korzystać z pomocy społecznej finansowanej przez rząd Stanów Zjednoczonych. Więcej informacji 

na temat I-864 dostępnych jest na naszej stronie internetowej: http://polish.poland.usembassy.gov/poland-pl/immigrant_visas/pakiety-

informacyjne/information-package-pol.html 

 8. DS-260 Online Immigrant Visa Application: Prosimy wejść na stronę internetową https://ceac.state.gov/iv/ i wypełnić formularz. Instrukcje, 

jak wypełnić formularz, można znaleźć na stronie internetowej http://www.travel.state.gov/visa/immigrants/info_5164.html 

Jeśli ubiega się Pani/Pan o wizę na podstawie petycji złożonej przez członka rodziny, musi Pani/Pan przygotować do przedstawienia w Konsulacie 

oryginały wszystkich dokumentów urzędowych potwierdzających Pani/Pana pokrewieństwo z osobą składającą petycję. 

Wszystkie dokumenty, które nie zostały oficjalnie sporządzone w języku angielskim lub polskim, muszą być przetłumaczone na angielski 

przez uprawnionego tłumacza. Zaznaczamy, że ambasada może poprosić o dostarczenie tłumaczeń także innych dokumentów.  

                 A M B A S A D A  A M E R Y K A Ń S K A       S E K C J A  W I Z  I M I G R A C Y J N Y C H   
ul. Piękna 12, 00-540 Warszawa 
Infolinia: + 48 22 625-1042 w godzinach 14-16 

E-mail: publicwaw@state.gov             http://poland.usembassy.gov 
   
 

 

 
 

 

        
 

  

 

http://travel.state.gov/fees/fees_3272.htm
http://poland.usembassy.gov/
http://polish.poland.usembassy.gov/poland-pl/immigrant_visas/pakiety-informacyjne/information-package-pol.html
http://polish.poland.usembassy.gov/poland-pl/immigrant_visas/pakiety-informacyjne/information-package-pol.html
https://ceac.state.gov/iv/
mailto:publicwaw@state.gov
http://poland.usembassy.gov/


Document no.: IV/F04 
Revision date: January 2015 Page 2 of 2 

 

ETAP 2 

 

Jak tylko zgromadzą Państwo wszystkie dokumenty dotyczące Państwa sprawy, prosimy uważnie przeczytać oświadczenie na końcu tego 

formularza, podpisać, datować i odesłać ten formularz do Konsulatu w Warszawie. Termin rozmowy z Konsulem nie zostanie wyznaczony, 

dopóki nie otrzymamy tego formularza. Po otrzymaniu niniejszego formularza wyznaczymy Państwu datę rozmowy z Konsulem w pierwszym 

możliwym terminie. Data rozmowy jest jednak nie do przewidzenia, ponieważ zależy od limitu wiz aktualnie wydawanych w Państwa kategorii. 

Informację o wyznaczonym terminie rozmowy z Konsulem oraz informacje o badaniach lekarskich otrzymają Państwo na około miesiąc przed 

planowaną wizytą. W celu monitorowania wyznaczonych terminów spotkań z Konsulem, prosimy wejść na stronę Ambasady 

http://poland.usembassy.gov Przed wyznaczoną datą rozmowy z konsulem konieczne będzie zarejestrowanie się na stronie internetowej 

http//www.ustraveldocs.com w celu wybrania miejsca odbioru paszportu i pakietu wizowego. Dostępne są dwie opcje: dostawa do domu za 

dodatkową opłatą wysokości 24 PLN od każdego paszportu, pobieraną przez kuriera TNT przy odbiorze lub bezpłatny odbiór w placówce firmy 

kurierskiej TNT. Szczegółowe informacje na temat dostarczania paszportów dostępne są na stronie http://ustraveldocs.com/pl/pl-niv-

passporttrack.asp. 

Na rozmowę powinny zgłosić się wszystkie osoby zamierzające wyjechać wraz z Panem/Panią. Obecność dzieci poniżej 14. roku życia nie jest 

konieczna, chyba że została na nie złożona oddzielna petycja. Konsul może jednak zadecydować o konieczności ich przyjazdu.  

Załączniki:  

1. Zapytanie o karalność 

 

 

OŚWIADCZENIE OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O WIZĘ 

 

Oświadczam, że posiadam i jestem gotów/gotowa przedstawić wszystkie dokumenty wymienione w punktach od 1 do 8, które dotyczą mojej 

sprawy i które wskazałem/wskazałam zaznaczając odpowiednie okienka. W pełni zdaję sobie sprawę z tego, że nie mogę zawczasu otrzymać żadnej 

gwarancji co do tego, kiedy i czy w ogóle zostanie mi wydana wiza. Rozumiem także, że dopóki nie otrzymam swojej wizy do rąk własnych, nie 

powinienem/nie powinnam zwalniać się z pracy, sprzedawać majątku, ani finalizować planów podróży.  

 

Numer sprawy: ________________________________________________________________________________________________________         

Imię i nazwisko: _______________________________________________________________________________________________________                  

Aktualny adres do korespondencji: _______________________________________________________________________________________ 

Numer telefonu (domowy/komórkowy)  __________________________________________    E-mail: _______________________________ 

 Data: ____________________________                Podpis: _______________________________ 

 

Termin rozmowy z Konsulem zostanie wyznaczony dopiero po odesłaniu przez Pana/Panią tego formularza Instrukcje dla Osób 

Ubiegających się o Wizę Imigracyjną za pośrednictwem: 

a) poczty elektronicznej  na adres:  publicwaw@state.gov wraz z zeskanowanymi formularzami; 

b) faksem na numer:  + 48 22 504 2088; 

c) pocztą na adres: Sekcja Imigracyjna, Ambasada Amerykańska,  ul. Piekna 12, 00-540 Warszawa, Poland.  

Jeśli wysyłają Państwo ze Stanów Zjednoczonych, proszę wysłać na adres:  Immigrant Visa Section, American Embassy Warsaw, 5010 

Warsaw Place, Washington, D.C. 20521-5010. 

 

PROSIMY NIE WYSYŁAĆ DO KONSULATU ŻADNYCH DOKUMENTÓW OPRÓCZ FORMULARZA IV/F04. O KAŻDORAZOWEJ 

ZMIANIE ADRESU NALEŻY BEZZWŁOCZNE POINFORMOWAĆ KONSULAT. 
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