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INFORMACJE O ZAŚWIADCZENIU O NIEKARALNOŚCI 
 

 

Ambasada Amerykańska w Warszawie informuje, że każda ubiegająca się o wizę osoba, która ukończyła 

16 lat, musi przedstawić zaświadczenie o niekaralności.  

 

Zaświadczenie o niekaralności można uzyskać osobiście w Ministerstwie Sprawiedliwości, Krajowym 

Rejestrze Karnym przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie. Szczegółowe informacje o innych 

miejscach i sposobach otrzymania zaświadczenia o niekaralności dostępne są na stronie internetowej 

https://obywatel.gov.pl/, skąd też można pobrać potrzebny formularz „Zapytanie o udzielenie 

informacji o osobie”. Zaświadczenie o niekaralności uzyskane za pomocą dostępu elektronicznego nie 

jest akceptowane.  

 

WAŻNE: 

 

Prosimy o zaznaczenie na formularzu trzech okienek: 1. Kartoteka Karna, 2. Kartoteka Nieletnich, 

3. Kartoteka osób pozbawionych wolności oraz poszukiwanych listem gończym. Jeśli formularz jest 

wypełniony nieprawidłowo, będą Państwo proszeni o dostarczenie nowego zaświadczenia 

o niekaralności.  

 

_____________________________________________________________________________ 

 

INFORMATION ON POLICE CERTIFICATE 
  

American Embassy in Warsaw would like to inform that all visa applicants over the age of 16 are required 

to present a police certificate.  

 

You can obtain your police certificate in person at: Ministerstwo Sprawiedliwości, Krajowy Rejestr 

Karny, at ul. Czerniakowska 100 in Warsaw. Detailed information on other places and ways of 

obtaining the certificate can be found on the following website (in Polish): https://obywatel.gov.pl/, from 

which the required application form “Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” can also be 

downloaded. Please note that a police certificate obtained via electronic access will not be accepted.  

 

IMPORTANT:  

 

Please check three boxes on the form: 1. Kartoteka Karna (Criminal Register), 2. Kartoteka 

Nieletnich (Juvenile Register), and 3. Kartoteka osób pozbawionych wolności oraz poszukiwanych 

listem gończym (Register of persons in investigative custody and on the wanted list). If this form is 

not completed correctly, you may be asked to obtain a new certificate. 
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