
 

 

USA 

INFORMACJE PODSTAWOWE 

Czas oczekiwania na wizę: 

Każda osoba starająca się o wizę musi stawić się osobiście w Ambasadzie USA - na spotkanie czeka się 
około 2 tygodni.  

WIZY 

Wiza turystyczna: 

Wiza jest wielokrotna, wydawana na 10 lat. Data ważności wizy to ostatni dzień, w którym można 
wjechać do Stanów Zjednoczonych korzystając z danej wizy. Na wizie nie jest określona długość 
pobytu – określa to Urzędnik w miejscu wjazdu do Stanów Zjednoczonych – wymogi: 

• paszport 

• zdjęcie 

• wniosek wizowy wypełniony on-line 

• zaświadczenie o zatrudnieniu 

• potwierdzenie umówienia na spotkanie 

Wiza biznesowa: 

Wiza jest wielokrotna, wydawana na 10 lat. Data ważności wizy to ostatni dzień, w którym można 
wjechać do Stanów Zjednoczonych korzystając z danej wizy. Na wizie nie jest określona długość 
pobytu – określa to Urzędnik w miejscu wjazdu do Stanów Zjednoczonych – wymogi: 

• paszport 

• zdjęcie 

• wniosek wizowy wypełniony on-line 

• zaproszenie z firmy w USA (może być kopia) 

• pismo delegujące z firmy w Polsce (może być w języku polskim) 

• potwierdzenie umówienia na spotkanie 



 

 

Pomoc Weco Travel obejmuje uzupełnienie formularza on-line, dokonanie opłaty za wizę, umówienie 
spotkania w Ambasadzie oraz przesłanie informacji i wygenerowanych podczas procesu dokumentów 
(potwierdzenie złożenia wniosku i potwierdzenie umówienia na spotkanie) 

 

W celu rozpoczęcia procesu prosimy o przesłanie scanu strony z paszportu ze zdjęciem oraz 
wypełnionej tabelki (wniosek DS 160) poprzez formularz kontaktowy 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Po spotkaniu paszporty zawsze pozostają w Konsulacie w celu wbicia wizy. Proces administracyjny w  

trwa zwykle od 2 do 5 dni roboczych od momentu spotkania. Następnie paszport z wizą można 

odebrać na dwa sposoby: 

 odbiór z punktu TNT (jest to firma kurierska z którą Ambasada ma podpisaną umowę), 

punkty są rozmieszczone na terenie całej Polski w większych miastach. Paszport należy 

odebrać osobiście lub upoważnić kogoś do odbioru.  

 wysyłka z Ambasady za pośrednictwem TNT na wskazany adres. Ta usługa jest płatna 24zł u 

kuriera w momencie dostarczenie paszportu. 

 

Ważne: Prosimy sprawdzić stan techniczny paszportu, oraz ilość pustych stron. Paszport nie może 
posiadać żadnych uszkodzeń technicznych, szczególnie należy sprawdzić w jakim stanie jest pierwsza 
strona ze zdjęciem, czy nie posiada żadnych pęknięć przy łączeniu paszportu.  

 

 


