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INFORMATION FOR APPLICANTS SCHEDULED FOR AN IMMIGRANT VISA 

INTERVIEW AT THE U.S. EMBASSY WARSAW 

 

1. PASSPORT & VISA PICK-UP 

Prior to your appointment date, you must visit http://www.ustraveldocs.com or call the Visa 
Information and Appointment Service in Poland at +48 22 307 1361 from 8:00 a.m. to 8:00 p.m. 
or from the U.S. at (703) 988 7101 from 7:00 a.m. to 3:00 p.m. EST and in Belarus at 8-820-0011-
0261, where you are required to register for passport delivery. You can choose either Home Delivery 
(for additional 24 PLN paid directly to TNT on delivery – available only for residents of Poland) 
or select a TNT pick-up location (free of charge). Details on passport delivery are available 
at http://ustraveldocs.com/pl/pl-niv-passporttrack.asp  
 
Registration for passport delivery is required for every applicant, including children. You must 
have the passport number, date of birth, nationality, WRW case number, email address and visa 
category for each applicant (principal applicant and all family members, including children) 
ready in order to complete the registration.  
 
Each family member applying must have a unique UID number. We will not be able to process 
your visa application until you select the delivery destination for each visa and present the UID 
number. Please make sure that you register before you come to the Embassy, otherwise your 
appointment may have to be rescheduled. 
 

Select a location to which you would like to have your visa(s) delivered. Please make sure that 
you print out your confirmation letter(s) and bring it with you to the visa appointment.  
 

2. POLISH POLICE CERTIFICATE 

You are required to check all three boxes on the „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” 
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). 
 

3. COPIES OF CIVIL DOCUMENTS 

Along with original long form (“odpis zupelny”) civil documents (Birth Certificate(s), Marriage 
Certificate(s), Divorce Decree(s), etc.), please bring photocopies of each so that we may return 
the original to you at the conclusion of the interview. The primary Diversity Visa applicant must 
also bring the original and a copy of his/her diploma.   

                  
   A M E R I C A N  E M B A S S Y    I M M I G R A N T  V I S A  S E C T I O N   

ul. Piękna 12, 00-540 Warsaw 
Infoline: + 48 22 625-1042 between 2-4 pm 

   E-mail: publicwaw@state.gov; http://poland.usembassy.gov 
 
 
 
 

 
 
        

 
  
 

http://www.ustraveldocs.com/
http://ustraveldocs.com/pl/pl-niv-passporttrack.asp
mailto:publicwaw@state.gov
http://poland.usembassy.gov/
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4. DS-260 ONLINE IMMIGRANT VISA APPLICATION FORM 

To facilitate your visa processing and avoid delays in travel, please make sure that in the DS-260 
you enter your biographic data following the examples below:  

EXAMPLE 1A 

Name Provided:    Iksinska, Anna Maria 
     (surname, given names exactly as shown in your passport) 

Full Name in Native Language:  Iksińska, Anna Maria 

Other Names Used:    YES 

(1) Other Name:  Nowak, Anna Maria 
(maiden name) 

EXAMPLE 1B 
Name Provided:    Morozova, Olga 

(surname, given names exactly as shown in your passport) 
Full Name in Native Language:  Морозова, Ольга Ивановна 
Other Names Used:    YES 

(1) Other Name:  Volkova, Olga Ivanovna 
(maiden name) (patronymic name) 

Note: Also please make sure that in the “Mother’s Surnames” field you enter your mother’s 
maiden name. 
 

5. VALID VISA(S) 

If you have any valid U.S. visas, including the ones in an old passport, please bring them 
to the interview. 
 

6. SECURITY SCREENING 

To help avoid unnecessary delays for yourself and others, you should not bring: 
• Large shoulder bags/purses – bigger than the size of an A-4 format page and zip folders. 

Applicants may bring one plastic bag or folder with application related documents 
or a small purse or handbag.  Immigrant visa applicants may bring their visa application 
materials and the sealed envelope with the results of their medical examination. 

• Luggage, such as suitcases, backpacks, briefcases, and other travel bags. These items 
cannot be brought to the Embassy/Consulate and cannot be left outside 
the Embassy/Consulate on the sidewalk or with individuals waiting outside. You may 
wish to leave your luggage in your hotel room or a train station locker.  

More information on security screening conducted before entering the Embassy is available 
on our website: https://pl.usembassy.gov/visas/security-screening/ 

https://pl.usembassy.gov/visas/security-screening/
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INFORMACJA DLA OSÓB UMÓWIONYCH W SPRAWIE WIZY IMIGRACYJNEJ 

W AMBASADZIE USA W WARSZAWIE 
 

1. ODBIÓR PASZPORTU I WIZY  

Przed wizytą w konsulacie należy zarejestrować się na stronie http://www.ustraveldocs.com lub 
skontaktować się z Infolinią w Polsce pod numerem telefonu +48 22 307 1361 w godz. 8 - 20 lub 
(703) 988 7101 w Stanach Zjednoczonych w godz. 7-15 czasu wschodnioamerykańskiego, albo 
na Białorusi pod numerem 8-820-0011-0261 w celu dokonania wyboru sposobu odbioru 
paszportu i pakietu wizowego. Dostępne są dwie opcje: dostawa do domu za dodatkową opłatą 
wysokości 24 PLN od każdego paszportu, pobieraną przez kuriera TNT przy odbiorze lub 
bezpłatny odbiór w placówce firmy kurierskiej TNT. Szczegółowe informacje na temat 
dostarczania paszportów są dostępne na stronie http://ustraveldocs.com/pl/pl-niv-
passporttrack.asp. 
 
Rejestracja w celu odbioru paszportu jest wymagana dla każdej osoby, włączając dzieci 
niezależnie od wieku. W celu dokonania rejestracji należy podać numer paszportu, datę 
urodzenia, obywatelstwo, numer sprawy WRW, adres poczty elektronicznej (email) i kategorię 
wizy dla każdej osoby ubiegającej się o wizę, włączając dzieci.  
 
Każdy członek rodziny musi mieć swój unikalny numer UID. Wybór miejsca, gdzie ma być 
dostarczona wiza oraz przedstawienie w ambasadzie numeru UID są niezbędne, aby konsul 
rozpatrzył wniosek wizowy. Rejestracji należy dokonać przed przyjazdem do ambasady, w 
przeciwnym razie spotkanie z konsulem zostanie przełożone na inny dzień. 
 
Należy dokonać wyboru opcji dostawy paszportu, wydrukować potwierdzenie rejestracji z 
numerem UID i przynieść je do ambasady w dniu rozmowy z konsulem.  
 

2. POLSKIE ZAŚWIADCZENIU O NIEKARALNOŚCI  

Na formularzu należy zaznaczyć trzy okienka: 1. Kartoteka Karna, 2. Kartoteka Nieletnich, 
3. Kartoteka osób pozbawionych wolności oraz poszukiwanych listem gończym.  
 

3. KOPIE DOKUMENTÓW 

Oprócz oryginałów dokumentów cywilnych (odpisów zupełnych aktu urodzenia, aktu 
małżeństwa, dokumentów potwierdzających rozwód, itd.) prosimy przynieść ich kserokopie tak, 
abyśmy mogli zwrócić Państwu oryginały po zakończeniu rozmowy. Osoba wylosowana w 
loterii wizowej musi ponadto przynieść oryginał i kopię swojego dyplomu. 
  

                  
   A M B A S A D A  A M E R Y K A Ń S K A  S E K C J A  W I Z  I M I G R A C Y J N Y C H    

ul. Piękna 12, 00-540 Warszawa 
Infolinia: + 48 22 625-1042 czynna w godzinach 14 - 16 

   E-mail: publicwaw@state.gov      http://poland.usembassy.gov 
 
 
 
 

 
 
        

 
  
 

http://www.ustraveldocs.com/
http://ustraveldocs.com/pl/pl-niv-passporttrack.asp
http://ustraveldocs.com/pl/pl-niv-passporttrack.asp
mailto:publicwaw@state.gov
http://poland.usembassy.gov/


 Document no.: NVC/KCC post specific attachment POL 
              Revision date: April 2016   

4. DS-260 ONLINE IMMIGRANT VISA APPLICATION FORM 

W celu usprawnienia procesu wizowego i uniknięcia opóźnień w wyjeździe, należy upewnić się, 
że w formularzu DS-260 dane biograficzne są wypełnione zgodnie ze wzorem poniżej: 

    PRZYKŁAD  
Name Provided:            Iksinska, Anna Maria 
             (nazwisko, imiona tak jak w paszporcie) 

Full Name in Native Language:  Iksińska, Anna Maria 
Imiona i nazwiska w języku ojczystym 

Other Names Used:    YES 
Inne używane imiona i nazwiska   

(1) Other Name:  Nowak, Anna Maria 
(inne nazwisko, imię)               (nazwisko panieńskie, inne używane wcześniej nazwiska) 

Ważne: W rubryce “Mother’s Surnames” należy wpisać nazwisko panieńskie matki. 
 

5. WAŻNA WIZA AMERYKAŃSKA 

Osoby posiadające jakiekolwiek ważne wizy amerykańskie (w tym ważne wizy w starym 
paszporcie) powinny przynieść je na rozmowę z konsulem. 

 
6. KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA 

Aby oszczędzić opóźnień sobie i innym, prosimy nie przynosić do ambasady: 
• dużych toreb i torebek  większych od kartki papieru formatu A-4 i teczek. Można wnieść 

jedną plastikową torebkę lub teczkę z dokumentami dotyczącymi wniosku albo małą 
torebkę.  Osoby ubiegające się o wizę imigracyjną mogą przynieść dokumenty wizowe 
oraz zaklejoną kopertę z wynikami badań lekarskich, 

• bagażu takiego jak: walizki, plecaki, aktówki, teczki oraz inne torby podróżne. Wyżej 
wymienionych rzeczy nie można wnieść do Ambasady/Konsulatu, ani pozostawić na 
chodniku przed Ambasadą/Konsulatem ani pod opieką osób oczekujących na zewnątrz. 
Prosimy rozważyć pozostawienie bagaży w pokoju hotelowym lub w przechowalni 
na dworcu.  

Więcej informacji na temat kontroli bezpieczeństwa można uzyskać na stronie 
ambasady https://pl.usembassy.gov/pl/wizy/kontrola-bezpieczenstwa/ 

https://pl.usembassy.gov/pl/wizy/kontrola-bezpieczenstwa/

	WRW-SUP-ENG-0001-201605
	WRW-SUP-POL-0001-201605

