
Podróż za granice Stanów Zjednoczonych: Poradnik dla nie-obywateli
C O N F I A :  I M M P O W E R M E N T  I N F O

Podróżowanie poza granicami Stanów Zjednoczonych może 
mieć wpływ na status imigracyjny. Należy być dobrze poinformowany 
i przygotowany przed wyjazdem.   Konsekwencje podróży mogą 
różnić się w zależności od statusu imigracyjnego i historii prawnej 
podróżnika.

WSZELKIE  poprzednie skazania w sprawach karnych mogą 
uniemożliwiać powrót bez względu na status! Przestępstwa związane 
z narkotykami tez mogą sprawiać problemy nawet, jeśli nie skończyły 
się skazaniem. 

POPRZEDNIE UDANE PODRÓŻE NIE GWARANTUJĄ UDANEJ 
PODRÓŻY TERAZ! 

Status stałego rezydenta

Osoby posiadające status stałego rezydenta mogą wyjeżdżać i 
ponownie wjeżdżać do stanów za pomocą zielonej karty bez potrzeby 
wizy. 

ALE

Podróże trwające więcej niż sześć miesięcy i przestępstwa 
popełnione po otrzymaniu statusu stałego rezydenta i/lub 
wyjeżdżanie z kraju mogą negatywnie wpływać na aplikacje na 
naturalizacje. 

Stali rezydenci, którzy planują wyjazdy na więcej niż jeden rok 
powinni skonsultować się z prawnikiem przed wyjazdem. 

Aplikacje na status stałego rezydenta

Kandydat ubiegający się o status stałego rezydenta w Stanach 
Zjednoczonych, który wyjeżdża ze stanów bez pozwolenia traci swoją 
aplikację. Po powrocie, kandydat będzie musiał ponownie złożyć 
aplikację. W dodatku, wyjeżdżanie bez pozwolenia może uniemożliwić 
powrót. 

Uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl 

Uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl mogą podróżować i wracać 
do Stanów za pomocą „dokumentu podróży uchodźcy”, 

ALE

Wyjeżdżanie do kraju, od którego pragną uzyskać ochronę może 
zagrozić status uchodźcy lub ubiegającego się o azyl nawet, jeśli już 
maja status stałego rezydenta. 

PAMIĘTAJ!  Informacje dotyczące podróży są ujawnione na 
aplikacji o naturalizacje. 

Uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl, którzy podróżują na 
paszporcie swojego kraju pochodzenia mogą nieumożliwić swój 
status imigracyjny nawet, jeśli nie wyjeżdżają do tego kraju. 

Odroczenie decyzji dla dzieci (DACA)

Odbiorcy DACA mogą wyjeżdżać i ponownie wjeżdżać jeśli 
mają „advance parole” (status wyjątkowy) ALE tylko ze względów 
związanych z nauka, praca i celów humanitarnych, a nie wyjazdów na 
wakacje. 

Odbiorcy DACA z poprzednimi nakazami wydalenia lub przeszłością 
kryminalna powinni skonsultować się z przedstawicielem prawnym 
przed wyjazdem. 

Podróż bez advance parole (status wyjątkowy) automatycznie 
rozwiązuje status DACA!

PAMIETAJ!
Należy skonsultować się z adwokatem imigracyjnym lub 
upoważnionym przedstawicielem przed wyjazdem, jeśli podróżnik nie 
nosi statusu stałego rezydenta i
- Przekroczył dozwolony czasu pobytu;
-  Wjechał bez inspekcji i nigdy nie miał statusu w Stanach 

Zjednoczonych;
- Został aresztowany, oskarżony lub skazany. 



P O D R Ó Ż  Z  D Z I E Ć M I 

Wszystkie wymagane dokumentacje dotyczące imigrantów dorosłych 
dotyczą również imigrantów niepełnoletnich. 

Podróżowanie z dzieckiem/niepełnoletnim 
amerykańskim obywatelem

Dziecko musi posiadać amerykański paszport. Informacje o 
złożenie wniosku o paszport są dostępne na stronie internetowej 
Departamentu Stanu. 

Jeśli dziecko nie posiadało paszportu w przeszłości, rodzic 
może musieć udowodnić obywatelstwo dziecka (np. oryginał aktu 
urodzenia).

Jeśli dziecko podróżuje z jednym z rodziców, rodzic może 
potrzebować dekret, który oświadcza, że posiada wyłączne prawo 
do opieki nad dzieckiem lub że działa za zgodą drugiego rodzica. 
Rodzice mogą się skontaktować z linią lotniczą lub z konsulatem 
państwa, do którego zamierzają jechać, aby sprawdzić szczególne 
wymagania.

Lista dokumentów podróży 

Prawnie uznani stali rezydenci
-  Ważna zielona karta 
-  Dokument uprawniający do ponownego wjazdu, jeśli podróżnik 

zamierza przebywać za granicą przez więcej niż jeden rok 
-  Dowód zamiaru powrotu, aby mieszkać w Stanach Zjednoczonych 
-  Ważny paszport państwa pochodzenia z wyjątkiem uchodźców lub 

osób ubiegających się o azyl. W tym przypadku, dokument podróży 
uchodźcy służy jako paszport. 

-  Należy sprawdzić przepisy odnoszące się do podróży w każdym 
kraju, do którego zamierza się podróżować.

Nie-imigranci
-  Ważna wiza wielokrotnego wjazdu, która nie straci ważności podczas 

pobytu za granicą. 
-  Paszport ważny przez okres powyżej sześciu miesięcy po powrocie.
-  Osoby podróżujące, które mają advance parole (status wyjątkowy) 

muszą wrócić PRZED datą wygaśnięcia umieszczonej na 
dokumencie. 

Formy 

Więcej informacji na temat sposobu składania wniosku o advance 
parole (status wyjątkowy) lub „dokument podróży uchodźcy” znajduje 
się na stronie internetowej Urzędu ds. obywatelstwa i imigracji USA 
www.uscis.gov/i-131

Reprezentanci prawni

Strona internetowa Immigrant Advocates Network (IAN) może 
pomóc w znalezieniu bezpłatnego reprezentanta, http://www.
immigrationadvocates.org/nonprof it/legaldirectory/

Można odwiedzić stronę internetowa American Immigration Lawyers 
Association (AILA), aby znaleźć prywatnego prawnika imigracyjnego, 
http://www.ailalawyer.com/
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„Informacje podana w tej ulotce jest ogólna i nie 
jest zamierzona aby służyć jako porada prawna 
lub jako zastępstwo konsultacji z prawnikiem”.


