
       

 

Gratulacje! Mogą Państwo imigrować do USA. Kolejny krok to uiszczenie opłaty imigracyjnej USCIS w wysokości 220 USD. 

Opłata ta pokrywa koszty przygotowania pakietu wizowego i wydania Karty Stałego Rezydenta („Zielonej Karty”). Nie otrzymają 

Państwo swoich Zielonych Kart, dopóki nie uiszczą Państwo tej opłaty i nie wyjadą do Stanów Zjednoczonych. Etapy tego 

procesu są następujące: 

1. W Ambasadzie USA lub Konsulacie otrzymają Państwo i Państwa członkowie rodziny: 

 Zamknięty pakiet wizowy. Proszę przechowywać go w bezpiecznym miejscu i nie otwierać. 

 Numer Karty Stałego Rezydenta (A-Number). Zaczyna się on od litery "A", po której następuje 8 lub 9 cyfr. 

 Numer sprawy (Case ID DOS), który zwykle składa się z 3 liter i 9 lub 10 cyfr. Numer sprawy z loterii wizowej będzie 
składał się z 4 cyfr, 2 liter i jeszcze 5 cyfr. 

2. Muszą Państwo uiścić opłatę imigracyjną USCIS za pomocą USCIS Electronic Immigration System. Należy: 

 Wejść na stronę www.my.uscis.gov/uscis-immigrant-fee/  

 Wprowadzić swój Numer Karty Stałego Pobytu (A-number) oraz numer sprawy wskazane na górze tej ulotki. 

 Jeśli płacą Państwo za dodatkowych członków rodziny, muszą Państwo znać ich Numer Karty Stałego Rezydenta (A-
number) oraz numer sprawy. 

 Wprowadzić i autoryzować płatność.  

Porady dotyczące uiszczania opłaty imigracyjnej USCIS 

• Opłaty imigracyjnej USCIS należy dokonać przed wyjazdem do USA. Otrzymanie „Zielonej Karty” nie jest możliwe bez 

wcześniejszego uiszczenia opłaty.  

• Zapłacić za Państwa może członek rodziny, przyjaciel, pracodawca, adwokat lub wyznaczony przedstawiciel. 

• Aby śledzić status swojej Zielonej Karty, należy wejść na www.uscis.gov i wybrać opcję "Check your Case Status". 

WAŻNE 

USCIS wyśle Zieloną Kartę pocztą tylko na adres korespondencyjny w USA, który dostarczą Państwo do 

Departamentu Stanu w czasie rozmowy o wizę imigracyjną lub do urzędnika Urzędu Celnego i Straży 

Granicznej USA (CBP) w momencie wjazdu do USA. Jeśli planują Państwo od razu po przyjeździe zamieszkać 

w USA pod innym adresem, prosimy dać go urzędnikowi CBP, aby mieć pewność, że Państwa karta dotrze do 

nowego domu. 

 Jeśli przeprowadzą się Państwo po przyjeździe do USA, prosimy powiadomić o tym USCIS odwiedzając 
www.uscis.gov/addresschange lub dzwoniąc do Krajowego Centrum Obsługi Klienta pod numer 1-800-375-5283. 
Ponadto zalecamy zaktualizowanie adresu w US Postal Service. Można to zrobić przez odwiedzenie swojego 
miejscowego Amerykańskiego Urzędu Pocztowego lub online na www.usps.com/umove.  

 Jeśli mają Państwo trudności z uiszczeniem opłaty imigracyjnej USCIS, prosimy o kontakt na 
https://egov.uscis.gov/cris/contactus 

 Jeśli poinformowali Państwo o zmianie adresu i nie otrzymają swojej karty w ciągu 45 dni, mogą Państwo przesłać 
zapytanie online na www.uscis.gov/e-request lub zadzwonić do Biura Obsługi Klienta pod numer 1-800-375-5283.  

 Aby uzyskać więcej informacji na temat opłaty imigracyjnej USCIS, prosimy odwiedzić www.uscis.gov/immigrantfee i 
zapoznać się z naszą ulotką dostępną po angielsku i w innych językach obcych. 
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Congratulations! You are approved to immigrate to the United States. Your next step is to pay the $220 USCIS Immigrant Fee. 

This fee covers the cost of processing your immigrant visa packet and producing your Permanent Resident Card (Green Card). 

You will not receive your Green Card until you have paid this fee and traveled to the United States. These are the steps in the 

process: 

1. The U.S. Embassy or Consulate will give you and your family members:  

 A sealed immigrant visa packet. Keep it in a safe place and do not open it. 

 An Alien Registration Number (A-Number). A-Numbers begin with the letter “A,” followed by 8 or 9 numbers.  

 A DOS Case ID, which usually begins with 3 letters followed by 9 or 10 numbers. DOS Case ID numbers for Diversity Visa 
immigrants will have 4 numbers followed by 2 letters and 5 more numbers.  

2. You must pay the fee online using the USCIS Electronic Immigration System.   

 Go to www.my.uscis.gov/uscis-immigrant-fee/  

 Enter your A-Number and DOS Case ID as shown at the top of this handout. 

 If you are paying for additional family members, please provide their A-Number and DOS Case ID. 

 Enter payment information and authorize payment. 
 

Tips on Paying the USCIS Immigrant Fee 

 You must pay before you travel to the United States. You will not receive your Green Card until you have paid the USCIS 

Immigrant Fee. 

 A family member, friend, employer, attorney or accredited representative can pay the fee for you.  

 To track the status of your Green Card, visit www.uscis.gov and select “Check your Case Status.” 
IMPORTANT NOTE 

USCIS will only mail your Green Card to the U.S. mailing address you provide to the Department of State at 

the time of your immigrant visa interview or to the U.S. Customs and Border Protection (CBP) officer when you 

are admitted to the United States. If you plan on living at a different U.S. address immediately after you enter the 

United States, please give that address to the CBP officer to ensure that your card arrives at your new home.  

 If you move after you arrive in the United States, please update your address with USCIS by visiting 
www.uscis.gov/addresschange or by calling the National Customer Service Center at 1-800-375-5283. Also, we 
recommend that you update your address with the U.S. Postal Service by visiting your local U.S. post office or online at 
www.usps.com/umove.  

 If you have a problem paying the USCIS Immigrant Fee, contact us at https://egov.uscis.gov/cris/contactus.  

 If you updated your address and still do not receive your card within 45 days, you can submit an inquiry online at 
www.uscis.gov/e-request or call customer service at 1-800-375-5283.  

 For more information on the USCIS Immigrant Fee, visit www.uscis.gov/immigrantfee and read our customer guide that 
is available in English, and other languages. 
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