
Karty Stałego Pobytu (Zielone Karty)
C O N F I A :  I M M P O W E R M E N T  I N F O

Co to są „zielone karty”?

„Zielone karty”, formalnie znane jako „karty stałego pobytu” 
(Forma I-551), są to dokumenty tożsamości ze zdjęciem które 
potwierdzają legalny stały pobyt w Stanach Zjednoczonych.    

Większość zielonych kart jest ważne dziesięć (10) lat. Nie 
wszystkie zielone karty mają datę ważności. Zależy to od tego kiedy i 
w jakim wieku otrzymano zieloną kartę. 

Ważną „zieloną kartę” można użyć jako dowód czyjś: 
-  Prawa do pracy w Stanach Zjednoczonych; 
-  Tożsamości; 
-  Statusu legalnej imigracji; 
-  Prawa do otrzymania ważnego numeru i karty Social Security; i  
-  Pozwolenia na podróże zagraniczne i na wielokrotny powrót do 

Stanów Zjednoczonych po podróżach krótszych niż jeden rok.*

 *Podróżując za granicę, osoby posiadające legalny stały pobyt będą 
potrzebować ważny paszport aby przekroczyć granice kraju do 
którego się udają. Jeśli osoba otrzymała pozwolenie na stały pobyt 
jako uchodźca lub azylant może ubiegać się o i podróżować na 
„dokumencie podroży dla uchodźców” zamiast na paszporcie ze 
swojej ojczyzny. 

PO WIĘCEJ INFORMACJI  na temat dokumentów podróży, proszę 
odwiedzić www.uscis.gov/i-131.

Uwaga! 

W wypadku pozostania za granicą Stanów Zjednoczonych dłużej 
niż jeden (1) rok w ciągu jednej podroży, może Pan(i) mieć kłopot z 
powrotem do Stanów Zjednoczonych, nawet gdyby zielona karta nie 
utraciła ważności. Może to stanowić zagrożenie dla statusu stałego 
pobytu. 

Czy zielone karty muszą być odnawiane?

Tak. Zielone karty z datą ważności muszą być odnawiane. Prawo 
wymaga aby osoby nie posiadające obywatelstwa zawsze miały przy 
sobie ważne dokumenty. 

Kiedy powinna zielona karta być 
odnowiona?   

Procedurę odnawianie zielonej karty można zacząć sześć (6) 
miesięcy przed upłynięciem daty ważności, która jest na karcie. Po 
więcej informacji, proszę odwiedzić www.uscis.gov/i-90.

Co jeśli zielona karta nie ma daty ważności?

Zielone karty wydane pomiędzy styczniem 1977 roku a 
sierpniem 1989 roku nie mają daty ważności. Obecnie, prawo nie 
wymaga odnowy zielonej karty jeżeli nie ma na niej daty ważności.

Jednak, osoby posiadające karty powinny rozważyć odnowienie 
aby uniknąć problemów związanych z podróżami lub korzyściami 
rządowymi, szczególnie jeżeli zdjęcie nie pozwala na rozpoznanie, na 
przykład, jeśli ta osoba była dzieckiem kiedy zdjęcie zostało zrobione. 

Czy dwuletnie zielone karty muszą być 
odnawiane? 

Tak. Procedura jest inna niż na 10-letnią zieloną kartę. 

Osoby posiadające stały pobyt które kwalifikują się na zieloną 
kartę przez małżeństwo, które trwa mniej niż dwa (2) lata, otrzymają 
kartę ważną na dwa lata. Podczas tego czasu, te osoby mają 
„warunkowe prawo stałego pobytu”. Aby uzyskać „prawo legalnego 
stałego pobytu” i otrzymać 10-letnia zieloną kartę, trzeba wypełnić 
formę I-751, znaleziona na stronie internetowej www.uscis.gov, w 
ciągu 90 dni przed upływem tych dwóch lat. Jeśli forma nie jest 
wypełniona w odpowiednim okresie, można dostać poddanym 
procesowi usunięcia. 



Czy ktoś kto był skazany za przestępstwo 
lub toczy się mu postępowanie w sprawie 
powinien odnowić lub wymienić zieloną 
kartę? 

Tak, ale nie bez konsultacji z adwokatem imigracyjnym lub 
akredytowanym przedstawicielem.* Niektóre przestępstwa mogą 
zagrozić statusowi legalnego. 

 *Akredytowani przedstawiciele nie są adwokatami ale pracują dla 
niedochodowych organizacji i są upoważnieni przez Board of 
Immigration Appeals1 do wykonywania praktyk prawa imigracyjnego. 

PO WIĘCEJ INFORMACJI , proszę odwiedzić http://www.justice.
gov/eoir/recognition-and-accreditation-program. 

Kiedy osoba posiadająca stały pobyt ubiega się o odnowienie 
zielonej karty, U.S. Citizenship and Immigration Services2 (USCIS) 
sprawdzi jej historię kryminalną i dowie się o wszelkich przestępstwach. 
W zależności od przestępstwa można dostać poddanym procesowi 
deportacji i ryzykować utratę statusu legalnego pobytu. Z tego powodu, 
powinno się zasięgnąć porady prawnej przed wypełnieniem aplikacji. 

Co można zrobić jeżeli kogoś zielona karta 
ma nieprawidłowe informacje? 

Osoba posiadająca stały pobyt może poprawić błędy lub zmienić 
niektóre informacje na zielonej karcie przez wypełnienie Formy I-90, 
która znajduje się na www.uscis.gov.

Ważne jest aby ubiegający się przeczytali instrukcje do formy 
I-90 przed złożeniem aplikacji aby upewnić się że będzie wysłana z 
odpowiednia opłatą i na poprawny adres. 

Jeżeli niepoprawna informacja na karcie jest z winy USCIS, 
ubiegający się nie są narażeni na opłatę za poprawę błędu. Jednak, 
ubiegający się muszą dowieść że błąd powstał z winy USCIS. 

1 Board of Immigration Appeals; Urząd Apelacyjny Urzędu Imigracyjnego
2  U.S. Citizenship and Immigration Services; Urząd Imigracji i Obywatelstwa w 

Stanach Zjednoczonych 

Co się stanie do zielonej karty gdy osoba 
posiadająca legalny stały pobyt zostanie 
obywatelem Stanów Zjednoczonych? 

Osoby posiadające legalny stały pobyt oddają swoje zielone 
karty do USCIS na ceremonii nadania obywatelstwa. Tam otrzymają 
Certyfikat Naturalizacji. Można użyć ten certyfikat do ubiegania się o 
amerykański paszport. 

Naturalizowani obywateli korzystają ze wszystkich świadczeń 
obywatelskich. Będą mogli głosować we wszystkich wyborach oraz 
podróżować bez ograniczeń. Jako obywateli nie potrzebują odnawiać 
zielonych kart oraz żadnych dokumentów imigracyjnych. W dodatku, 
obywateli nie mogą być deportowani ze Stanów Zjednoczonych.  

Osoby posiadające legalny stały pobyt powinni skonsultować się 
z adwokatem lub akredytowanym przedstawicielem aby dowiedzieć 
czy kwalifikują się do naturalizacji.

Ostrożnie!  

Osoby posiadające legalny stały pobyt nie mogą pozwolić 
innym na używanie swoich zielonych kart lub innych dokumentów 
tożsamości wydanych. Jest to niezgodnie z prawem.

THIS FACT SHEET IS PROVIDED BY THE
Asylum & Immigration Law Clinic at DePaul University College of Law
in partnership with

„Informacje podana w tej ulotce jest ogólna i nie 
jest zamierzona aby służyć jako porada prawna 
lub jako zastępstwo konsultacji z prawnikiem”.


