
CO MAM ZROBIĆ BY DOSTAĆ MÓJ PASZPORT Z WIZĄ? 

1. Można zadzwonić na naszą infolinię i poprosić, by nasz/a konsultant/ka dokonał/a rejestracji lub 

2. Zrobić to samodzielnie przez internet.  

Przez telefon należy:  Przez internet należy:   

• Przygotować dane paszportowe (numer, datę wydania i 

ważności). Jeśli ma już Pan/i profil na naszej stronie 

http://ustraveldocs.com/pl_pl/, proszę przygotować swój 

numer identyfikacyjny (UID). Jeśli go Pan/i nie posiada, to 

należy przypomnieć sobie pod jakim adresem mailowym 

została dokonana rejestracja swojego profilu na tej stronie.  

• Zadzwonić na numer:  22 3071361 

• Aby jak najszybciej rozmawiać z konsultantem/tką po 

usłyszeniu głosu lektora należy wcisnąć:  

o 1 

o Następnie znów 1 

o Potem 3 

o Na końcu 2. 

Można nie wysłuchiwać komunikatów do końca, tylko wybrać  

powyższe opcje po kolei robiąc parusekundowe przerwy.  

Na koniec odezwie się konsultant/ka. Należy poinformować o tym, 

że chcą Państwo dokonać wyboru sposobu odbioru dokumentów 

wizowych i starają się Państwo o wizę imigracyjną.    

 

• Przygotować dane paszportowe (numer, datę wydania i 

ważności) 

• Wejść na stronę: http://ustraveldocs.com/pl_pl/ 

• Zalogować się na swój profil (w przypadku braku profilu na tej 

samej stronie należy wybrać „Załóż konto”) 

• W menu po lewej stronie wybrać opcję ”Nowy wniosek/wyznacz 

spotkanie”, a następnie „Wiza imigracyjna” 

• Wybrać „Warszawa” 

• Wybrać opcję „Spotkania wyznaczone przez NVC lub KCC” 

(Rejestracja miejsca odbioru dokumentów bez wyznaczenia 

spotkania wizowego) 

• Teraz należy wybrać kategorię wizową podaną w dokumentach 

otrzymanych z Departamentu Stanu 

• W kroku 5 należy podać swoje dane osobowe  

• W kroku 6 można dodać członków rodziny, jeśli też będą 

odbierać wizę imigracyjną 

• Teraz należy wybrać jedną z opcji: w przypadku odbioru 

osobistego, należy wybrać z listy jedno z biur TNT w Polsce 

(usługa bezpłatna), w przypadku dostawy do domu/pracy przez 

kuriera należy przy odbiorze zapłacić kurierowi gotówką 24 zł za 

każdy dostarczony paszport. 

• Po przejściu do kolejnej strony można zobaczyć informację: 

„Twoja transakcja jest zakończona.” Jest to potwierdzenie 

prawidłowo dokonanej rejestracji miejsca odbioru wizy i należy je 

wydrukować. Teraz należy czekać na informację, że paszport 

opuścił ambasadę i zmierza do punktu odbioru.  

http://ustraveldocs.com/pl_pl/
http://ustraveldocs.com/pl_pl/


 


