
Najczęściej zadawane pytania dotyczące loterii wizowej DV-2017 

1. Do czego uprawnia mnie wiza otrzymana w loterii DV? Czy rząd Stanów Zjednoczonych 

pomoże mi znaleźć pracę? 

Jeśli otrzymałeś wizę w loterii wizowej, możesz mieszkać i podjąć legalnie pracę w Stanach 

Zjednoczonych. Rząd Stanów Zjednoczonych nie pokrywa kosztów związanych z przelotem, nie 

pomaga również w znalezieniu mieszkania i pracy. Będziesz musiał udowodnić, że jesteś 

finansowo niezależny i będzie cię stać na życie w Stanach Zjednoczonych. Nie ma określonej 

sumy pieniędzy, jaką należy posiadać, aby móc emigrować do Stanów Zjednoczonych. Podczas 

rozmowy konsul weźmie pod uwagę wszystkie aspekty twojej sytuacji. 

 

2. Jeśli wysłałem zgłoszenie do loterii jako osoba główna, czy małżonek/-ka również może złożyć 

taki sam wniosek? Czy może to spowodować dyskwalifikację naszych zgłoszeń? 

Mąż i żona mogą wysłać po jednym zgłoszeniu pod warunkiem, że każde z nich spełnia 

wymagania loterii. Jeśli jedno z małżonków zostanie wylosowane, drugie ma prawo do ubiegania 

się o wizę w ramach tego samego zgłoszenia jako członek rodziny. 

 

3. Czy mogę ubiegać się o wizę w ramach loterii DV, jeśli posiadam już wizę do USA? 

Tak, można ubiegać się o wizę w ramach loterii wizowej DV-2017, nawet jeśli jest się już 

posiadaczem wizy do Stanów Zjednoczonych. 

4. Czy mogę zmienić adres zamieszkania na moim zgłoszeniu, jeśli zostało ono wylosowane po 

tym, jak się przeprowadziłem/-am? 

Jeśli twoje zgłoszenie zostało wylosowane w loterii wizowej, a chciałbyś/chciałabyś podać nowy 

adres, skontaktuj się z Kentucky Consular Center. 

 

5. Dlaczego zabrakło numerów wizowych dla osób, które zostały wylosowane? 

W ramach loterii wizowej DV2017 będzie można wydać 50 000 wiz. Jednak losowanych jest 

więcej niż 50 000 osób ze względu na to, że nie wszystkie osoby, które wysłały zgłoszenie, 

kwalifikują się do otrzymania wizy, a niektórzy rezygnują z dalszej procedury wizowej. Jedynie 

pierwsze 50 000 osób kwalifikujących się do wizy ma szansę na jej otrzymanie w ramach loterii. 

Po wykorzystaniu wszystkich numerów wizowych program loterii się zakończy. Jeśli chcesz 

otrzymać wizę, musisz jak najszybciej dopełnić wszelkich formalności. Jeśli przełożysz spotkanie 

z konsulem lub przyjdziesz nieprzygotowany, możesz później nie otrzymać wizy. 

 

6. Ile kosztuje rejestracja w loterii wizowej? 

Rejestracja w programie loterii wizowej jest bezpłatna. Osoby wylosowane i umówione na 

spotkanie z konsulem wszystkie opłaty związane z procedurą otrzymania wizy muszą uiścić 

w kasie ambasady w dniu rozmowy.  Należy wystrzegać się oszustw związanych z opłatami 

loteryjnymi!  

 

http://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/diversity-visa/kentucky-consular-center.html
http://polish.poland.usembassy.gov/wizy/oplaty.html
http://photos.state.gov/libraries/poland/275705/cons_iv/Scams_DV-2017_POL_001.pdf

