
PUB 195NCP (10-19)

W ramach ogólniekrajowych starań, podjętych na rzecz doskonalenia wydawania bezpiecznych danych uwierzytelniających, stan Pennsylvania 
wymaga następujących dokumentów, w oryginale, od osób nie będących obywatelami Stanów Zjednieczonych, a które ubiegają się o: Prawo 
Jazdy PA, Tymczasowe rawo Jazdy dla uczących się jeździć, Dowód Osobisty lub przeniesienie Prawa Jazdy spoza stanów Zjednieczonych.  
Prawo staniewe Pennsylvanii wymaga minimum jednego roku obecnieści prawnej. PennDOT określa datę ważnieści produktów na podstawie 
dokumentów dotyczących długości pobytu (najczęściej I-94) wraz z informacjami z Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DHS). 
PennDOT weryfikuje dokumenty imigracyjne elektronicznie za pomocą DHS. Weryfikacja może nie zostać ukończona w dniu Państwa wizyty 
i może wymagać dodatkowego uzupełnienia, które może trwać do 6 tygodni. Prosimy wziąć ten czas pod uwagę podczas planiewania uzyskania 
produktu.
Wymagania wiekowe dla obywateli spoza stanów Zjednieczonych

- Osoby fizyczne muszą mieć co najmniej 16 lat, by aplikować oraz 16 ½ by przenieść niekomercyjne Prawo Jazdy i/lub niekomercyjne
Tymczasowe Prawo Jazdy dla uczących się jeździć.

- Tymczasowe Prawo Jazdy dla uczących się jeździć spoza Stanów Zjednieczonych nie może być przeniesione do Pennsylvanii.
- Osoby fizyczne aplikujące o Komercyjne Prawo Jazdy muszą mieć przynajmniej 18 lat do jazdy wewnątrzstaniewej oraz 21 lat i więcej do jazdy

międzystaniewej.
- Osoby fizyczne muszą mieć przynajmniej 10 lat, by ubiegać się o dowód Osobisty (ID) z fotografią.

Lista akceptowalnych dokumentów, mogących służyć jako dowód zamieszkania dla Aplikujących mających 18 lat lub więcej
- Ewidencja podatkowa
- Umowa wynajmu
- Dokumenty hipoteczne
- Formularz W-2
- Aktualne rachunki za media (woda, gaz, prąd, telewizja kablowa, itp.)

Uwaga -jeśli mieszkasz z kimś i nie masz rachunków ze swoimi danymi osobowymi, wciąż będziesz musiał przedstawić dwa dowody
zamieszkania. Jednym z dowodów jest przyprowadzenie osoby, z którą mieszkasz, wraz z jej Prawem Jazdy lub Dowodem Osobistym z 
fotografią do Urzędu zajmującego się Prawami Jazdy. Będziesz musiał dostarczyć również drugi dowód zamieszkania, taki jak oficjalna 
korespondencja (wyciąg z banku, zawiadomienie podatkowe, czasopismo, itp.), która będzie miała na sobie Twoje imię i nazwisko oraz  
adres zamieszkania. Adres musi być zgodny z adresem osoby, z którą mieszkasz.

Proszę wziąć po uwagę:
Wszystkie dokumenty muszą zawierać to samo imię i nazwisko i/ lub datę urodzenia lub związek między informacjami zawartymi w dokumentach. 
Wszystkie dokumenty imigracyjne muszą wskazywać na aktualne imię i nazwisko klienta.
Potwierdzenia I-797 dla wniosków o zmianę statusu, zezwolenie na zatrudnienie lub przedłużenie długości pobytu zostaną sprawdzone, a w niektórych 
przypadkach mogą być wykorzystane jako dowód na toczące się działania w USCIS, jednak nie wszystkie potwierdzenia I-797 są akceptowane (takie jak te 
dla kopii dokumentów imigracyjnych lub petycje dla krewnych).
POSIADACZE FORMULARZA I-94 – Twój formularz I-94 powinien być ostemplowany przez personel DHS, być wystawiony przez odpowiednią agencję 
DHS lub wydrukowany na stronie internetowej Urzędu Celnego i Ochrony Granic www.CBP.gov/i94.

BROSZURA INFORMACYJNA 
Wymagania związane z identyfikacją oraz obecnieścią 
prawną dla obywateli spoza Stanów Zjednieczonych
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Wszystkie dokumenty muszą być ważnymi oryginałami w momencie aplikowania

  Karta Ubezpieczenia Społecznego
  2 dowody zamieszkania
  Jeden z poniższych dokumentów:
 • Karta stałego pobytu I-551 (Zielona Karta) 
 • Paszport z pieczęcią I-551 
 • Wiza imigracyjna do odczytu maszynowego 
 • Zezwolenie na ponowny wjazd I-327

  Karta Ubezpieczenia Społecznego, lub pismo z SSA wskazujące na brak możliwości uzyskania SSN
  2 dowody zamieszkania
  Dokumenty imigracyjne wskazujące na status uchodźcy (I-94)
  Jeden z poniższych dokumentów:
 • Karta zezwolenia na zatrudnienie (EAD) I-766
 • Dokument podróżny dla uchodźców I-571
 • Formularz potwierdzający przyjęcie i zapewnienie miejsca
 • Ważny lub wygasły paszport
Data ważności dokumentów nie oznacza utraty statusu uchodźcy

  Karta Ubezpieczenia Społecznego, lub pismo z SSA wskazujące na brak możliwości uzyskania SSN
  2 dowody zamieszkania
  Dokumentacja imigracyjna wskazująca status azylanta taka jak Zatwierdzenie z DHS / USCIS, ostatnie orzeczenie sądowe przyznające azyl, I-94 wydany przez DHS
  Jeden z poniższych dokumentów:
 • Karta zezwolenia na zatrudnienie (EAD) I-766
 • Dokument podróżny dla uchodźców I-571
 • Ważny lub wygasły paszport
Data ważności dokumentów nie oznacza utraty statusu azylanta.

  Karta Ubezpieczenia Społecznego, lub pismo z SSA wskazujące na brak możliwości uzyskania SSN
  2 dowody zamieszkania
  Administracyjne potwierdzenie azylu, włączając w to wszelkie dokumenty dotyczące procedury wydalenia, w mających zastosowanie przypadkach
  Jeden z poniższych dokumentów:
 • Karta zezwolenia na zatrudnienie (EAD) I-766
 • Rządowy dokument tożsamości z fotografią, wydany w kraju osoby ubiegającej się o azyl
 • Ważny lub wygasły paszport

  Karta Ubezpieczenia Społecznego, lub pismo z SSA wskazujące na brak możliwości uzyskania SSN
  2 dowody zamieszkania
  Orzeczenie Sędziego Imigracyjnego, nakazujące wstrzymanie wydalenia
  Jeden z poniższych dokumentów:
 • Karta zezwolenia na zatrudnienie (EAD) I-766
 • Ważny paszport

Status imigracyjny Wymagane dokumentyKwalifikacja do 
produktu

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Wszyscy wnioskodawcy muszą 
przedstawić odpowiednie dokumenty 
z Departamentu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego (DHS), Służby 
Obywatelskiej i Imigracyjnej Stanów 
Zjednoczonych (USCIS) lub inne 
dokumenty rządowe USA, które 
wskazują na ich aktualny status 
imigracyjny lub status wnioskodawcy.

Legalni Stali Rezydenci (cudzoziemcy 
będący rezydentami)

Uchodźcy

Azylanci

Osoby ubiegająca się o azyl

Osoby, co do których orzeczono 
wstrzymanie deportacji lub wydalenia
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  Karta Ubezpieczenia Społecznego, lub pismo z SSA wskazujące na brak możliwości uzyskania SSN
  2 dowody zamieszkania
  Formularz I-94 wskazujący na status
  Jeden z poniższych dokumentów:
 • Karta zezwolenia na zatrudnienie (EAD) I-766
 • Ważny lub wygasły paszport
 • Rządowy dokument tożsamości z fotografią, wydany w kraju osoby aplikującej

  Karta Ubezpieczenia Społecznego, lub pismo z SSA wskazujące na brak możliwości uzyskania SSN
  2 dowody zamieszkania
  Formularz I-94 wskazujący na status
  Jeden z poniższych dokumentów:
 • Karta zezwolenia na zatrudnienie (EAD) I-766
 • Ważny paszport

  Karta Ubezpieczenia Społecznego, lub pismo z SSA wskazujące na brak możliwości uzyskania SSN
  2 dowody zamieszkania
  Formularz I-94 wskazujący na status
  Jeden z poniższych dokumentów:
 • Karta zezwolenia na zatrudnienie (EAD) I-766
 • Ważny paszport

  Karta Ubezpieczenia Społecznego, lub pismo z SSA wskazujące na brak możliwości uzyskania SSN
  2 dowody zamieszkania
  Potwierdzenie I-797, wskazujące na to, że została ustalony przypadek ‘prima facie’
  Jeden z poniższych dokumentów:
 • Karta zezwolenia na zatrudnienie (EAD) I-766
 • Ważny lub wygasły paszport
 • Rządowy dokument tożsamości z fotografią, wydany w ambasadzie osoby aplikującej

  Karta Ubezpieczenia Społecznego, lub pismo z SSA wskazujące na brak możliwości uzyskania SSN
  2 dowody zamieszkania 
  Potwierdzenie I-797 do petycji I-360 o przyznanie specjalnego statusu nieletniego imigranta
  Jeden z poniższych dokumentów:
 • Karta zezwolenia na zatrudnienie (EAD) I-766
 • Ważny lub wygasły paszport lub rządowy dokument tożsamości z fotografią, wydany w ambasadzie osoby aplikującej
 • Weryfikacja zwolnienia z Urzędu ds. Przesiedleń Uchodźców

  Karta Ubezpieczenia Społecznego, lub pismo z SSA wskazujące na brak możliwości uzyskania SSN
  2 dowody zamieszkania
  Potwierdzenia I-797 dla wniosków złożonych w sprawie przedłużenia I-821 i I-765
  Jeden z poniższych dokumentów:
 • Karta zezwolenia na zatrudnienie (EAD) I-766
 • Ważny lub wygasły paszport lub rządowy dokument tożsamości z fotografią, wydany w ambasadzie osoby aplikującej
  Weryfikacja zwolnienia z Urzędu ds. Przesiedleń Uchodźców

  Karta Ubezpieczenia Społecznego, lub pismo z SSA wskazujące na brak możliwości uzyskania SSN
  2 dowody zamieszkania
  Potwierdzenia I-797 dla wniosków złożonych w sprawie przedłużenia I-765
  Jeden z poniższych dokumentów:
 • Karta zezwolenia na zatrudnienie (EAD) I-766
 • Ważny paszport
UWAGA: Wygaśnięcie dokumentów nie oznacza utraty statusu, jeśli w Rejestrze Federalnym lub na oficjalnej stronie internetowej USCIS pojawi się powiadomienie.

Status imigracyjny Kwalifikacja do 
produktu

Wymagane dokumenty

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Wjeżdżający z Kuby/Haiti

Osoby przebywające na zwolnieniu 
warunkowym 

Osoby wjeżdżające warunkowo

Składający petycję własną małżonkowie, 
dzieci lub rodzice będący ofiarami przemocy 
domowej; Składający petycję własną 
rodzice dzieci będących ofiarami przemocy 
domowej lub dzieci składających petycję 
własną współmałżonków będących ofiarami 
przemocy domowej, których petycje własne 
są rozpatrywane

Osoby podlegające specjalnemu statusowi 
nieletniego imigranta

Osoby posiadające status tymczasowo 
chroniony

Osoby, którym przyznano odroczenie 
egzekucji wyjazdu (DED)



- 4 -

  Karta Ubezpieczenia Społecznego, lub pismo z SSA wskazujące na brak możliwości uzyskania SSN
  2 dowody zamieszkania
  Orzeczenie Sędziego Imigracyjnego
  Jeden z poniższych dokumentów:
 • Karta zezwolenia na zatrudnienie (EAD) I-766
 • Ważny paszport

  Karta Ubezpieczenia Społecznego
  Karta zezwolenia na zatrudnienie (EAD) I-766
  I-797 wskazujący, że wniesiono o przedłużenie statusu, jeżeli dokumenty pobytowe wygasły lub wkrótce wygasną (mniej niż 6 miesięcy)
  2 dowody zamieszkania

  Karta Ubezpieczenia Społecznego, lub pismo z SSA wskazujące na brak możliwości uzyskania SSN
  2 dowody zamieszkania
  Wydane I-94 odraczające czynności, powiadomienie o odroczeniu czynności z Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  Jeden z poniższych dokumentów:
 • Karta zezwolenia na zatrudnienie (EAD) I-766
 • Ważny paszport

  Karta Ubezpieczenia Społecznego, lub pismo z SSA wskazujące na brak możliwości uzyskania SSN
  2 dowody zamieszkania
  Nakaz nadzoru (I-220B)
  Jeden z poniższych dokumentów:
 • Karta zezwolenia na zatrudnienie (EAD) I-766
 • Ważny paszport

  Karta Ubezpieczenia Społecznego, lub pismo z SSA wskazujące na brak możliwości uzyskania SSN
  2 dowody zamieszkania
  Orzeczenie Sędziego Imigracyjnego 
  Jeden z poniższych dokumentów:
 • Karta zezwolenia na zatrudnienie (EAD) I-766
 • Ważny paszport

 Karta Ubezpieczenia Społecznego, lub pismo z SSA wskazujące na brak możliwości uzyskania SSN
  2 dowody zamieszkania
  Dokumentacja imigracyjna określająca status, taka jak zawiadomienie o potwierdzeniu I-797, zawiadomienie biometryczne, zawiadomienie o wywiadzie, sądowe  
 orzeczenie imigracyjne, zawiadomienie o wysłuchaniu sądowym
  Jeden z poniższych dokumentów:
 • Karta zezwolenia na zatrudnienie (EAD) I-766
 • Ważny paszport
 • Kopie dokumentów poświadczonych przez pełnomocnika wnioskodawcy lub akredytowanego przedstawiciela Imigracyjnej Izby Odwoławczej (BIA),
 przedstawiciel jest dopuszczalny, jeżeli paszport osoby jest przechowywany przez agencje imigracyjne w postępowaniu sądowym

  Karta Ubezpieczenia Społecznego, lub pismo z SSA wskazujące na brak możliwości uzyskania SSN
  2 dowody zamieszkania
  Dokumentacja imigracyjna wskazująca, że dana osoba kwestionuje wydalenie, np. zawiadomienie o INDYWIDUALNYM wysłuchaniu lub potwierdzenie   
 złożenia wniosku do BIA
  Jeden z poniższych dokumentów:
 • Karta zezwolenia na zatrudnienie (EAD) I-766
 • Ważny paszport
 • UWAGA: Osoby objęte NACARA (kod kategorii EAD: C10) muszą dodatkowo przedłożyć zawiadomienie o potwierdzeniu I-881 lub EOIR-42B

Status imigracyjny Wymagane dokumentyKwalifikacja do 
produktu

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Osoby, którym przyznano możliwość 
łączenia rodzin

DACA

Osoby, którym przyznano status 
odroczenia czynności

Osoby podlegające nadzorowi

Osoby, którym wydano przedłużenie na 
dobrowolny wyjazd

Osoby wnioskujące o dostosowanie 
statusu

Osoby w postępowaniu o wydalenie lub 
deportacje 

TAK
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	Karta Ubezpieczenia Społecznego, lub pismo z SSA wskazujące na brak możliwości uzyskania SSN
  2 dowody zamieszkania
  Orzeczenie Sędziego Imigracyjnego, przyznające odroczenie
  Jeden z poniższych dokumentów:
 • Karta zezwolenia na zatrudnienie (EAD) I-766
 • Ważny paszport

  Karta Ubezpieczenia Społecznego, lub pismo z SSA wskazujące na brak możliwości uzyskania SSN
  2 dowody zamieszkania
  Orzeczenie Sędziego Imigracyjnego
  Jeden z poniższych dokumentów:
 • Karta zezwolenia na zatrudnienie (EAD) I-766
 • Ważny paszport

  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  Rozkaz przydziału od Armii Stanów Zjednoczonych
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  I-797 wskazujący, że wniesiono o przedłużenie statusu, jeżeli dokumenty pobytowe wygasły lub wkrótce wygasną (mniej niż 6 miesięcy)
  Pismo Departamentu Stanu USA z informacją, że wnioskodawcy może zostać wydane Tymczasowe Prawo Jazdy dla uczących się jeździć PA, Prawo Jazdy PA  
 lub Dowód Osobisty PA
  2 dowody zamieszkania

NIE – osoby ze 
statusem „A” mogą 
otrzymać Prawo 
Jazdy jedynie z 
Departamentu Stanu 
USA

NIE – nie można 
wydać produktu 
osobie ze statusem 
A2, z wyłączeniem 
przedstawiciela 
zagranicznej armii 
i osób zależnych. 
Aplikujący muszą 
przedstawić dowód 
swojego przydziału.

Status imigracyjny Kwalifikacja do 
produktu

Wymagane dokumenty

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

Osoby, którym przyznano odroczenie 
deportacji

Osoby, którym przyznano dobrowolny 
wyjazd

A-1
Ambasadorowie, przedstawiciele władzy 
publicznej, zawodowi dyplomaci i 
urzędnicy konsularni oraz osoby zależne 

A-2
Pozostali urzędnicy lub pracownicy 
rządów obcych krajów oraz osoby zależne

A-3
Asystent, służący lub osobisty pracownik 
osoby ze statusem A-1 lub A-2 Osoby nie 
będące imigrantami i zależne od osoby ze 
statusem A-3

B-1
Osoby udające się do Stanów zjednoczonych w 
celach biznesowych

B-2
Osoby udające się do Stanów zjednoczonych w 
celach turystycznych

C-1
Obcokrajowcy w tranzycie przez terytorium Stanów 
Zjednoczonych

C-2
Obcokrajowiec przejeżdżający do dystryktu 
Kwatery Głównej ONZ. Podróżowanie limitowane 
w promieniu 25 mil od Columbus Circle w Nowym 
Jorku.
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  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  Karta Ubezpieczenia Społecznego
  I-797 wskazujący, że wniesiono o przedłużenie statusu, jeżeli dokumenty pobytowe wygasły lub wkrótce wygasną (mniej niż 6 miesięcy)
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  I-797 wskazujący, że wniesiono o przedłużenie statusu, jeżeli dokumenty pobytowe wygasły lub wkrótce wygasną (mniej niż 6 miesięcy)
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  Karta Ubezpieczenia Społecznego
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  Karta Ubezpieczenia Społecznego, lub pismo z SSA wskazujące na brak możliwości uzyskania SSN
  I-20
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  Karta Ubezpieczenia Społecznego, lub pismo z SSA wskazujące na brak możliwości uzyskania SSN
  I-20 z wymienionymi datami treningu praktycznego (OPT)
  Karta zezwolenia na zatrudnienie (EAD) dla wymienionych terminów treningu praktycznego (OPT)
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  I-20 osoby ze statusem F-2, I-20 osoby ze statusem F-1
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  I-797 wskazujący, że wniesiono o przedłużenie statusu, jeżeli dokumenty pobytowe wygasły lub wkrótce wygasną (mniej niż 6 miesięcy)
  Pismo Departamentu Stanu USA z informacją, że wnioskodawcy może zostać wydane Tymczasowe Prawo Jazdy dla uczących się jeździć PA, Prawo Jazdy PA   
 lub Dowód Osobisty PA
  2 dowody zamieszkania

Kwalifikacja do 
produktu

Wymagane dokumentyStatus imigracyjny

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

C-3
Przedstawiciele rządu innego państwa 
przybywający do ONZ, osoby zależne, 
asystenci, służący lub inni pracownicy 
prywatni osoby w tranzycie przez terytorium 
Stanów Zjednoczonych

D-1
Obcokrajowcy będący członkami załóg

E-1
Przedsiębiorcy i osoby zależne

E-2
Inwestorzy i osoby zależne

E-3
Australijscy przedstawiciele zawodów 
specjalnych i osoby zależne

F-1
Zagraniczni studenci akademiccy

F-1 w/OPT
Zagraniczni studenci akademiccy z 
opcjonalnym treningiem praktycznym 

F-2
Osoby zależne od osób ze statusem F-1

G-1
Rezydujący przedstawiciele zagranicznego 
rządu przy organizacji międzynarodowej, a 
także personel i osoby zależne
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  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  I-797 wskazujący, że wniesiono o przedłużenie statusu, jeżeli dokumenty pobytowe wygasły lub wkrótce wygasną (mniej niż 6 miesięcy)
  Pismo Departamentu Stanu USA z informacją, że wnioskodawcy może zostać wydane Tymczasowe Prawo Jazdy dla uczących się jeździć PA, Prawo Jazdy PA lub  
 Dowód Osobisty PA
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  I-797 wskazujący, że wniesiono o przedłużenie statusu, jeżeli dokumenty pobytowe wygasły lub wkrótce wygasną (mniej niż 6 miesięcy)
  Pismo Departamentu Stanu USA z informacją, że wnioskodawcy może zostać wydane Tymczasowe Prawo Jazdy dla uczących się jeździć PA, Prawo Jazdy PA lub  
 Dowód Osobisty PA
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  I-797 wskazujący, że wniesiono o przedłużenie statusu, jeżeli dokumenty pobytowe wygasły lub wkrótce wygasną (mniej niż 6 miesięcy)
  Pismo Departamentu Stanu USA z informacją, że wnioskodawcy może zostać wydane Tymczasowe Prawo Jazdy dla uczących się jeździć PA, Prawo Jazdy PA lub  
 Dowód Osobisty PA
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  I-797 wskazujący, że wniesiono o przedłużenie statusu
  Pismo Departamentu Stanu USA z informacją, że wnioskodawcy może zostać wydane Tymczasowe Prawo Jazdy dla uczących się jeździć PA, Prawo Jazdy PA lub  
 Dowód Osobisty PA
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  Karta Ubezpieczenia Społecznego, lub pismo z SSA wskazujące na brak możliwości uzyskania SSN
  I-797 wskazujący, że wniesiono o przedłużenie statusu, jeżeli dokumenty pobytowe wygasły lub wkrótce wygasną (mniej niż 6 miesięcy)
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  I-797 wskazujący, że wniesiono o przedłużenie statusu, jeżeli dokumenty pobytowe wygasły lub wkrótce wygasną (mniej niż 6 miesięcy)
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  I-797 wskazujący, że wniesiono o przedłużenie statusu, jeżeli dokumenty pobytowe wygasły lub wkrótce wygasną (mniej niż 6 miesięcy)
  2 dowody zamieszkania

Status imigracyjny Kwalifikacja do 
produktu

Wymagane dokumenty

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

G-2
Tymczasowi reprezentanci zagranicznego 
rządu członkowskiego do organizacji 
międzynarodowej, dodatkowo osoby 
zależne

G-3
Przedstawiciele nierozpoznawanego 
rządu, bądź rządu nie będącym 
rządem członkowskim do organizacji 
międzynarodowej, dodatkowo osoby 
zależne

G-4
Urzędnicy lub pracownicy uznawanej 
organizacji międzynarodowej, dodatkowo 
osoby zależne

G-5
Asystenci, służący, pracownicy prywatni 
osób ze statusem G-1, G-2, G-3 lub G-4, 
dodatkowo osoby zależne

H-1b, H-1c, H-2a, H-2b, H-2r oraz H-3
Pracownicy tymczasowi

H-4
Osoby zależne od osoby posiadającej 
dowolny status typu H

I
Przedstawiciele zagranicznym mediów 
informacyjnych oraz osoby zależne.
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  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  Karta Ubezpieczenia Społecznego, lub pismo z SSA wskazujące na brak możliwości uzyskania SSN
  I-797 wskazujący, że wniesiono o przedłużenie statusu, jeżeli dokumenty pobytowe wygasły lub wkrótce wygasną (mniej niż 6 miesięcy)
  DS-2019
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  Karta Ubezpieczenia Społecznego, lub pismo z SSA wskazujące na brak możliwości uzyskania SSN
  I-797 wskazujący, że wniesiono o przedłużenie statusu, jeżeli dokumenty pobytowe wygasły lub wkrótce wygasną (mniej niż 6 miesięcy)
  DS-2019 osoby ze statusem J-1
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  Ważny I-94
  Wiza
  Karta Ubezpieczenia Społecznego, lub pismo z SSA wskazujące na brak możliwości uzyskania SSN
  Akt małżeństwa stanowiący dowód na małżeństwo z obywatelem Stanów Zjednoczonych
  Certyfikat potwierdzający obywatelstwo Stanów Zjednoczonych małżonka/małżonki
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  Ważny I-94
  Wiza
  Akt małżeństwa osoby ze statusem K-1 stanowiący dowód na małżeństwo z obywatelem Stanów Zjednoczonych
  Certyfikat potwierdzający obywatelstwo Stanów Zjednoczonych małżonka/małżonki ze statusem K-1
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  Ważny I-94
  Wiza
  Akt małżeństwa stanowiący dowód na małżeństwo z obywatelem Stanów Zjednoczonych
  Certyfikat potwierdzający obywatelstwo Stanów Zjednoczonych małżonka/małżonki
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  Ważny I-94
  Wiza
  Akt małżeństwa osoby ze statusem K-3 stanowiący dowód na małżeństwo z obywatelem Stanów Zjednoczonych
  Certyfikat potwierdzający obywatelstwo Stanów Zjednoczonych małżonka/małżonki ze statusem K-3
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  Karta Ubezpieczenia Społecznego
  I-797 wskazujący, że wniesiono o przedłużenie statusu, jeżeli dokumenty pobytowe wygasły lub wkrótce wygasną (mniej niż 6 miesięcy)
  2 dowody zamieszkania

Status imigracyjny Kwalifikacja do 
produktu

Wymagane dokumenty

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

J-1 
Osoby uczestniczące w programach 
wymiany międzynarodowej (może to być 
student, stażysta, uczestnik/uczestniczka 
programu typu work/travel, opiekun/
opiekunka do dziecka, itp.)

J-2
Osoba zależna od osoby uczestniczącej w 
programach wymiany międzynarodowej 
ze statusem J-1

K-1
Narzeczeni osoby będącej obywatelem 
Stanów Zjednoczonych (ślub musi 
nastąpić w ciągu 90 dni)

K-2
Osoby zależne od osoby posiadającej 
status K-1

K-3
Małżonkowie obywatela Stanów 
Zjednoczonych

K-4
Dzieci osoby ze statusem K-3, nie będące 
w związku małżeńskim, poniżej 21 lat

L-1a
Osoby przesunięte wewnątrz firmy 
(dyrektorzy lub dyrektorzy wykonawczy)
L-1b
Osoby przesunięte wewnątrz firmy, 
posiadające wiedzę specjalistyczną
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  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  I-797 wskazujący, że wniesiono o przedłużenie statusu, jeżeli dokumenty pobytowe wygasły lub wkrótce wygasną (mniej niż 6 miesięcy) dla osoby ze statusem  
 L-1
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  Karta Ubezpieczenia Społecznego
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  Zaproszenie do podróży (ITO), lub inny oficjalny dowód określony przez PennDOT
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  Karta Ubezpieczenia Społecznego
  I-797 wskazujący, że wniesiono o przedłużenie statusu, jeżeli dokumenty pobytowe wygasły lub wkrótce wygasną (mniej niż 6 miesięcy)
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  I-797 wskazujący, że wniesiono o przedłużenie statusu, jeżeli dokumenty pobytowe wygasły lub wkrótce wygasną (mniej niż 6 miesięcy)
  2 dowody zamieszkania

Status imigracyjny Kwalifikacja do 
produktu

Wymagane dokumenty

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

L-2
Osoby zależne od osób ze statusem L-1a 
lub L-1b

M-1
Studenci nieakademiccy

M-2 
Osoby zależne od studenta 
nieakademickiego

NATO 1-7
Przedstawiciele Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego oraz osoby zależne

N-8
Imigranci specjalni (byli pracownicy 
organizacji międzynarodowych, którzy 
przebywali na terytorium stanów 
Zjednoczonych przez długi czas 
posiadając status G-4) oraz niektóre osoby 
zależne

N-9
Pozostałe osoby zależne od osoby ze 
statusem N-8

O-1
Obcokrajowcy z niezwykłymi 
umiejętnościami w zakresie nauki, sztuki, 
edukacji, przedsiębiorczości, sportu, filmu 
lub przemysłu telewizyjnego
O-2
Obcokrajowcy, którzy pomagają 
lub asystują przy artystycznych lub 
sportowych występach osoby ze statusem 
O-1

O-3
Osoby zależne od osoby posiadającej 
status O-1 lub O-2



- 10 -

  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  Karta Ubezpieczenia Społecznego
  I-797 wskazujący, że wniesiono o przedłużenie statusu, jeżeli dokumenty pobytowe wygasły lub wkrótce wygasną (mniej niż 6 miesięcy)
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
 I-797 wskazujący, że wniesiono o przedłużenie statusu, jeżeli dokumenty pobytowe wygasły lub wkrótce wygasną (mniej niż 6 miesięcy) dla osoby ze statusem P- 
 1, P-2 lub P-3.
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  Karta Ubezpieczenia Społecznego
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  I-797 wskazujący, że wniesiono o przedłużenie statusu, jeżeli dokumenty pobytowe wygasły lub wkrótce wygasną (mniej niż 6 miesięcy)
  2 dowody zamieszkania

Status imigracyjny Kwalifikacja do 
produktu

Wymagane dokumenty

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

P-1
Sportowcy, który indywidualnie lub jako 
część zespołu biorą udział w uznawanych 
na poziomie międzynarodowych zawodach 
lub artyści będący częścią grup, które 
uzyskały międzynarodowe uznanie za 
wybitne osiągnięcia przez ciągły i znaczący 
okres (obejmuje personel pomocniczy grup 
rozrywkowych)

P-2
Indywidualni artyści lub grupy rozrywkowe
biorący udział w programie wymiany 
wzajemnej
między USA a zagraniczną
organizacją zaangażowaną w tymczasową
wymianę artystów lub osób zajmujących się 
rozrywką
(obejmuje niezbędny personel pomocniczy)

P-3
Artyści lub grupy artystów, lub osoby 
zajmujące się rozrywką i towarzyszący im 
obcokrajowcy, którzy stanowią integralną część 
występu grupy lub, którzy będą występować, 
uczyć lub trenować w ramach unikalnego 
kulturowo programu, zarówno komercyjnego 
jak i niekomercyjnego (obejmuje niezbędny 
personel pomocniczy)

P-4
Osoby zależne od osoby ze statusem P-1, 
P-2 lub P-3

Q-1
Osoby odwiedzające w ramach 
międzynarodowej wymiany kulturalnej 
(brak klasyfikacji pochodnej dla osób 
zależnych)

Q-2
Osoby z Irlandii biorące udział w 
programie wizowym Walsh 

Q-3
Osoby zależne od osoby ze statusem Q-2

R-1
Pastor lub pracownik religijny
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  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  I-797 wskazujący, że wniesiono o przedłużenie statusu, jeżeli dokumenty pobytowe wygasły lub wkrótce wygasną (mniej niż 6 miesięcy) dla osoby ze statusem R-1
  2 dowody zamieszkania

  Karta Ubezpieczenia Społecznego
  I-94
  2 dowody zamieszkania
  Jeden z poniższych dokumentów:
 • Karta zezwolenia na zatrudnienie 
 • Ważny paszport

  Ważny paszport
  Dokumentacja imigracyjna określająca status, taka jak Potwierdzenie I-797 lub I-94
  I-94
  Wiza
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  I-94
  Karta Ubezpieczenia Społecznego
  I-797 wskazujący, że wniesiono o przedłużenie statusu, jeżeli dokumenty pobytowe wygasły lub wkrótce wygasną (mniej niż 6 miesięcy)
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  I-94
  Karta Ubezpieczenia Społecznego
  I-797 wskazujący, że wniesiono o przedłużenie statusu, jeżeli dokumenty pobytowe wygasły lub wkrótce wygasną (mniej niż 6 miesięcy)
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  I-94
  Wiza (nie jest wymagana od obywateli Kanady)
  2 dowody zamieszkania 

  Karta Ubezpieczenia Społecznego, lub pismo z SSA wskazujące na brak możliwości uzyskania SSN
  2 dowody zamieszkania
  Dokumentacja imigracyjna określająca status, taka jak Potwierdzenie I-797, I-94 lub Karta Zatrudnienia z kategorią (A)(19)
  Jeden z poniższych dokumentów:
 • Karta zezwolenia na zatrudnienie I688B lub I-766
 • Rządowy dokument tożsamości z fotografią, wydany w kraju osoby aplikującej
 • Ważny lub wygasły paszport

  Karta Ubezpieczenia Społecznego lub pismo z SSA wskazujące na brak możliwości uzyskania SSN
  2 dowody zamieszkania
  Dokumentacja imigracyjna określająca status, taka jak Potwierdzenie I-797, I-94 lub Karta Zatrudnienia z kategorią (A)(19)
  Jeden z poniższych dokumentów:
 • Karta zezwolenia na zatrudnienie I688B lub I-766
 • rządowy dokument tożsamości z fotografią, wydany w kraju osoby aplikującej
 • Ważny lub wygasły paszport

Status imigracyjny Kwalifikacja do 
produktu

Wymagane dokumenty

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

R-2
Osoby zależne od osoby posiadającej 
status R-1

T-1
Ofiary handlu ludźmi

T-2, T-3, T-4, T-5 lub T-6
Członkowie rodziny ofiar, którym 
przysługuje status T 

TN-1
Specjaliści NAFTA (Kanada)

TN-1
Specjaliści NAFTA (Meksyk)

TD
Osoby zależne od osoby będącej 
specjalistą NAFTA

U-1

U-2, U-3, U-4 lub U-5
Członkowie rodziny ofiar, którym 
przysługuje status U
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  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  Akt małżeństwa stanowiący dowód na małżeństwo z Legalnym Stałym Rezydentem
  Dowód na stałą rezydencję małżonka/małżonki
  2 dowody zamieszkania

  Ważny paszport
  I-94
  Wiza
  Akt małżeństwa osoby ze statusem V-1 stanowiący dowód na małżeństwo z Legalnym Stałym Rezydentem
  Dowód na stałą rezydencję małżonka/małżonki osoby ze statusem V-1
  2 dowody zamieszkania

Status imigracyjny Kwalifikacja do 
produktu

Wymagane dokumenty

TAK

TAK

NIE

V-1
Małżonkowie Legalnych Stałych 
Rezydentów

V-2, V-3
Dzieci osoby ze statusem V-1, nie będące 
w związku małżeńskim, poniżej 21 lat

WB, WT
Przyjeżdżający w ramach programu visa 
waiver


