
Konsularny Raport Urodzenia Za 
Granicą (CRBA)

DziałObywateli Amerykańskich ● Ambasada
Amerykańska w Warszawie



CRBA to oficjalny dokument potwierdzający prawo
dziecka urodzonego za granicą do obywatelstwa

amerykańskiego.

Podczas spotkania w sprawie CRBA można ubiegać
się o paszport amerykański i kartę Social Security*.

*Jeśli dziecko ma powyżej 12 lat, nie można ubiegać się o jego kartę Social 
Security według tej procedury.

CZYM JEST KONSULARNY RAPORT URODZENIA 
ZA GRANICĄ (CRBA)?



● Przynajmniej jeden z rodziców i dziecko powinni być

obecni*

● Jeśli składany jest także wniosek o paszport, obydwoje

rodzice muszą być obecni lub należy złożyć formularz DS-

3053 oraz kopię dokumentu tożsamości nieobecnego

rodzica.

*Jeśli jedno z rodziców nie żyje, należy przedstawić akt zgonu. Jeśli rodzic nie
będący obywatelem USA sam składa wniosek, mogą byćwymagane
dodatkowe informacje od rodzica będącego obywatelem USA.

KTO MUSI BYĆ OBECNY NA SPOTKANIU?



Formularze
● Wniosek o wydanie CRBA (DS-2029)

● Wniosek paszportowy (DS-11)

● Wniosek o wydanie karty Social Security (SS-5)

Instrukcje do formularzy
● Wypełnij formularze ONLINE (kliknij na powyższe linki).
● PrzynieśWYPEŁNIONE formularze na spotkanie.
● NIE PODPISUJ FORMULARZY.

JAKIE FORMULARZE NALEŻY 
PRZYGOTOWAĆ?

https://eforms.state.gov/editdocument.aspx?documentid=218&from=2&categoryid=1&form_format=3&Width=1270
https://travel.state.gov/content/passports/en/passports/forms.html
http://www.ssa.gov/forms/


WYMAGANY: ODPIS ZUPEŁNY AKTU URODZENIA 
DZIECKA



WYMAGANY: DOWÓD POSIADANIA OBYWATELSTWA 
AMERYKAŃSKIEGO PRZEZ RODZICÓW/RODZICA

Dowód posiadania obywatelstwa:
Aktualny paszport amerykański

Amerykańskie świadectwo urodzenia lub naturalizacji



WYMAGANY: AKT MAŁŻEŃSTWA RODZICÓW
(JEŚLI DOTYCZY)



WYMAGANY: DOWÓD ZAKOŃCZENIA 
POPRZEDNICH MAŁŻEŃSTW (JEŚLI DOTYCZY)

Przykłady dokumentów:
Oryginalna decyzja o rozwodzie, unieważnieniu

małżeństwa lub akt zgonu.



● Faktyczna obecność to okres fizycznie spędzony w USA. 
Pod uwagę brany jest okres faktycznej obecności w USA 
przed narodzinami dziecka.

● Jest to najważniejszy aspekt przekazania obywatelstwa. 
Na kolejnych stronach znajdują się praktyczne porady
dotyczące dokumentowania faktycznej obecności w USA 

* W przypadku rodziców posiadających obywatelstwo amerykańskie i pozostających w 
związku małżeńskim wystarczy dowód zamieszkiwania w USA przed narodzinami dziecka

WYMAGANE: DOWODY NA FAKTYCZNĄ OBECNOŚĆ W 
USA RODZICA/RODZICÓW POSIADAJĄCYCH 

OBYWATELSTWO AMERYKAŃSKIE*



Ciągła faktyczna obecność
(Brak wyjazdow za granicę) Przerwa! Przerwa!Ciągła faktyczna obecność

(Brak wyjazdów za granicę)
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Suma wszystkich okresów faktycznej obecności to 
całkowita faktyczna obecność.

Do okresu faktycznej obecności nie zalicza się: 
krótkiej podróży za granicę (wycieczka do Meksyku) ani 

długiej podróży za granicę (przeprowadzka do Polski)
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PRZYKŁAD KONKRETNEJ FAKTYCZNEJ OBECNOŚCI 
W USA



● Dowodami na faktyczną obecnośćw USA są
oryginalne oficjalne dokumenty, której obejmują
cały deklarowany pobyt. Im więcej
dowodów/dokumentów, tym szybciej będzie
podjęta decyzja w sprawie CRBA. W razie
wątpliwości lepiej przynieśćwięcej dokumentów.

● Tutaj oraz na kolejnych stronach znajduje się
więcej inforamcji na temat wymaganej faktycznej
obecności

W JAKI SPOSÓB MOGĘ UDOWODNIĆ FAKTYCZNĄ 
OBECNOŚĆ W USA?

https://travel.state.gov/content/travel/en/legal/travel-legal-considerations/us-citizenship/Acquisition-US-Citizenship-Child-Born-Abroad.html


DOWÓD NA FAKTYCZNĄ OBECNOŚĆ:
STARE/AKTUALNE PASZPORTY

Pieczątki w paszporcie mogą potwierdzać
faktyczną obecność i często są najbardziej

oczywistym i przekonującym dowodem na nią. 



Najwcześniejszy wjazd do USA

Następny okres podróży poza USA

Powrót do USA

Następny okres podróży poza USA

Powyższe pieczątki potwierdzają 5 lat i 6 
miesięcy faktycznej obecności w USA.



DOWÓD FAKTYCZNEJ OBECNOŚCI: 
OFICJALNY WYKAZ OCEN SZKOLNYCH, 

DOKUMENTY WOJSKOWE, AKTA MEDYCZNE
Oficjalny wykaz ocen szkolnych:
● Wykaz musi zawierać nazwy

przedmiotów, na które rodzic uczęszczał
w USA.

● Dyplomy zawierające jedynie stopień
naukowy nie stanowią dowodu na
faktyczną obecnośćw  USA.

● Amerykański kurs nauczania
przeprowadzony poza USA nie stanowi
dowodu na faktyczną obecnośćw  USA.

Dokumenty wojskowe:
● Okres służby w amerykańskim wojsku

może liczyć się jako faktyczna obecność
w USA, jeśli jest poparty oficjalnymi
dokumentami.

Akta medyczne:
● Akta medyczne zawierające dokładne

daty leczenia mogą być zaakceptowane
jako dodatkowy dowód faktycznej
obecności w USA.



● Ustawa o Prawie do Informacji (FOIA) to przepis umożliwiający dostęp

do informacji posiadanych przez rząd federalny.

● W ramach FOIA można poprosić o dane dotyczące przekraczania granicy

USA z Amerykańskiego Urzędu Celnego i Ochrony Granic (CBP) oraz

przedstawić je jako dowód na faktyczną obecnośćw USA, jeśli trudno jest 

uzyskać inne dokumenty. 

● Zachęcamy do zapoznania się z Często Zadawanymi Pytaniami na stronie

FOIA FAQ, aby uzyskać informacje na temat składania wniosku, opłat, 

statusu sprawy, itp.  

● Należy planować z wyprzedzeniem: CBP otrzymuje liczne zapytania w 

trybie FOIA, więc oczekiwanie na odpowiedźmoże długo trwać. 

DOWÓD NA FAKTYCZNĄ OBECNOŚĆ: 
WNIOSEK O INFORMACJĘ W TRYBIE USTAWY O 

PRAWIE DO INFORMACJI

http://www.cbp.gov/site-policy-notices/foia/faq-foia


● Wniosek należy złożyć na stronie U.S. Customs and 
Border Protection’s FOIA, gdzie należy wybrać CBP 
FOIA Division: 

---

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK W TRYBIE FOIA

https://foiaonline.gov/foiaonline/action/public/request


● W sekcji ‘Description’ należy wpisać poniższą prośbę, 
podając własne imię i date urodzenia. W sekcji ‘Additional 
Information’ należy wybrać ‘Entry/Exit’:

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK W TRYBIE FOIA



● CRBA: 100 USD*

● Paszport: 135 USD*

*Opłatęmożna uiścićw gotówce (dolary lub złotówki) lub
międzynarodową kartą kredytową (obciążenie w dolarach) w dniu

rozmowy w Ambasadzie. 

CZY JEST OPŁATA ZA ZŁOŻENIE WNIOSKU O 
CRBA I PASZPORT? JAK JĄ UIŚCIĆ?



●Dokumenty są drukowane w Stanach
Zjednoczonych i mogą być przekazane na dwa
sposoby:

●Odbiór osobisty w Ambasadzie
● Instrukcje zostaną przekazane w dniu rozmowy

●Płatna przesyłka
● Instrukcje zostaną przekazane w dniu rozmowy

JAK OTRZYMAM GOTOWE DOKUMENTY?



WYPEŁNIONE FORMULARZE
❏ Wniosek o CRBA (DS-2029)
❏ Wniosek paszportowy (DS-11)
❏ Wniosek o kartę Social Security (SS-5)

INNE DOKUMENTY
❏ Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka;
❏ Dowód na posiadanie obywatelstwa USA przez rodzica/rodziców;
❏ Akt małżeństwa rodziców (jeśli dotyczy);
❏ Dowód na zakończenie poprzednich związków małżeńskich rodziców (jeśli dotyczy); 
❏ Dowód na pokrewieństwo;
❏ Dowody faktycznej obecności rodzica/rodziców posiadających obywatelstwo USA w 

Stanach Zjednoczonych przed narodzinami dziecka;
❏ Zdjęcie paszportowe 5cm x 5cm na białym tle;
❏ Opłaty za złożenie wniosku o CRBA i paszport.

LISTA WYMAGANYCH FORMULARZY I DOKUMENTÓW

https://eforms.state.gov/editdocument.aspx?documentid=218&from=2&categoryid=1&form_format=3&Width=1270
https://travel.state.gov/content/passports/en/passports/forms.html
https://eforms.state.gov/forms/docs/ds-0011.pdf
http://www.ssa.gov/forms/

