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Twój poradnik do InfoPass
InfoPass jest darmową usługą online dzięki której możesz umówić się na wizytę z
przedstawicielem z Urzędu Obywatelstwa i Imigracji Stanów Zjednoczonych (USCIS).
Poprzez internet możesz w każdej chwili umówić się na wizytę, zamiast umawiać się
osobiście w lokalnym urzędzie USCIS.

W jaki sposób InfoPass może ułatwić Ci życie?
•

Jest za darmo! Rezerwacja terminu wizyty nic cię nie kosztuje.

•

Jest to wygodne. Użyj linku: https://my.uscis.gov/appointment aby
zarezerwować termin wizyty z twojego domowego komputera, telefonu
komórkowego lub komputera w lokalnej, publicznej bibliotece.

•

Jest to łatwe. Postąp zgodnie z tymi prostymi wskazówkami:
1. Wybierz swój język. InfoPass oferuje dla twojej wygody, usługi

rezerwacji wizyty w 12 językach.
2. W punkcie: “Umów się na wizytę”:
•

Jeśli jesteś na terenie Stanów Zjednoczonych, wybierz Teren Stanów
Zjednoczonych a potem podaj kod pocztowy twojego adresu
zamieszkania.

•

Jeśli jesteś poza terenem Stanów Zjednoczonych, wybierz Poza
terenem Stanów Zjednoczonych a potem wybierz kraj w którym
obecnie się znajdujesz.

3. Wybierz datę i godzinę twojej wizyty. Jeśli nie znajdziesz terminu, który by

ci odpowiadał, spróbuj InfoPass następnego dnia. Nowe wybory terminów
wizyt są dostępne każdego dnia roboczego.
4. Podaj przynajmniej swoje imię i nazwisko, datę urodzenia i numer telefonu.

5. Wydrukuj zawiadomienie o wizycie, które pojawi się an ekranie komputera. Na
tym zawiadomieniu będzie pokazana godzina, data i miejsce twojej wizyty, to
zawiadomienie będziesz musiał przynieść ze sobą na wizytę InfoPass. Jeśli nie
możesz wydrukować tego zawiadomienia, to zapisz numer potwierdzający oraz
numer PIN, aby mieć dojście do swojego zawiadomienia o wizycie InfoPass w
innym czasie.

Jakie dokumenty mam przynieść ze sobą na wizytę?
Ze sobą należy przynieść dokumenty, które pomogą w odpowiedzi na twoje pytanie
lub rozwiązanie problemu w twojej sprawie. Niektóre z dokumentów, które są
potrzebne:
•

Zawiadomienie potwierdzające twoją wizytę InfoPass

•

Dowód tożsamości wydany przez Rząd. Może to być jakiekolwiek z następujących:
- Dowód tożsamości ze zdjęciem wydany przez Rząd
- Paszport
- Ważne prawo jazdy
- Karta Stałego Pobytu (popularnie znana jako Zielona Karta)
- Pozwolenie na pracę

•

Formularz I-94, Zapis przyjazdów i wyjazdów z załączonym zdjęciem

•

Jakiekolwiek pisma wydane dla ciebie przez USCIS. Na przykład:

•

Pokwitowanie
Zawiadomienie o terminie przesłuchania
Decyzja
Prośba o dostarczenie dowodów (dokumentów)

Wszystkie zagraniczne dokumenty dotyczące twojej sprawy muszą być
przetłumaczone

Co należy zrobić jeśli nastąpi konieczność zmiany terminu wizyty?
•

Możesz odwołać lub zmienić termin wizyty używając numeru potwierdzającego i
numeru PIN, które zostały wydrukowane na oryginalnym zawiadomieniu.

• Aby zapewnić efektywną obsługę interesantów, proszę odwołaj wizytę jeśli nie
możesz się stawić w wyznaczonym czasie. Nie ma kar za zmiany terminu wizyt
lub ich odwołanie.
• Jeśli zgubisz zawiadomienie o wizycie, możesz je wyrukować powtórnie,
wejdź na InfoPass i podaj wymagane informacje.

Co mam zrobić jeśli mam tylko rutynowe pytanie?
W sprawach rutynowych nie musisz spotkać się osobiście z przedstawicielem USCIS.
Możesz te sprawy łatwo załatwić telefonicznie lub na naszej stronie internetowej
poprzez kliknięcie na jeden z przycisków w dolnej części strony głównej InfoPass.
Aby uzyskać ogólne informacje, nie trać czasu na jazdę i zadzwoń do NCSC pod numer
1-800-375-5283 nie wychodząc z domu, a być może sprawę da się załatwić przez
telefon!
– USCIS –

