
U Nonimmigrant Status  (U Visa)
C O N F I A :  I M M P O W E R M E N T  I N F O

Co to jest U wiza?

U wiza to jest status prawny nie imigranta dla ofiar niektórych 
przestępstw. Ten status istnieje żeby pozwolić, aby ofiary bez statusu 
prawnego mogły zgłosić przestępstwa do organów ścigania bez 
obawy na konsekwencje, jak np. deportacja.   

Kto kwalifikuję się na U wizę?

1.  Aby zakwalifikować się na U wizę, kandydat musi spełnić 
następujące warunki: 

2.  Być ofiarą jednych z kwalifikacyjnych przestępstw poniżej 
wymienionych. 

 -  Porwanie
 -  Przemoc seksualna
 -  Szantaż
 -  Przemoc domowa
 -  Przymus
 -  Bezprawne uwięzienie
 -  Okaleczenie organów 

płciowych kobiet
 -  Pobicie
 -  Oszustwo w umowach o 

zagranicznej pracy
 -  Zakładnik
 -  Kazirodztwo
 -  Mimowolna niewola
 -  Uprowadzenie
 -  Zabójstwo
 -  Morderstwo

-  Utrudnianie działań wymiaru 
sprawiedliwości

-  Peonaż
-  Krzywoprzysięstwo
-  Prostytucja
-  Gwałt
-  Molestowanie seksualne
-  Wykorzystanie seksualne
-  Handel niewolnikami
-  Stalking
-  Tortura
-  Handel ludźmi
-  Manipulowanie świadkami
-  Bezprawne 

ubezwłasnowolnienie
-  Inne powiązane przestępstwa

 
3. Kandydat poniósł znaczne maltretowanie fizyczne lub 
psychiczne w wyniku tego przestępstwa. 

4. Posiadanie informacji o przestępstwie. 

5. Kandydat był, będzie lub może być pomocny w śledztwie lub 
procesie tego przestępstwa. 

NOTKA:  Kandydat może być pomocny na wiele sposobów. Np.
-  Kandydat skontaktował się z policją i poinformował ich o 

przestępstwie; lub
-  Kandydat wnosił oskarżenia na przestępcę; lub
-  Kandydat poszedł do sądu albo może pójść do sądu żeby zeznawać 

przeciwko oskarżonemu. 
i 
6.  Przestępstwo nastąpiło w Stanach Zjednoczonych albo 

naruszyło prawa Stanów Zjednoczonych. 

Jakie są korzyści U wizy?

Kandydat może kwalifikować się na uprawnienie do pracy i na 
numer ubezpieczenia społecznego 

Kandydat może kwalifikować się na złożenie aplikacji na kartę 
stałego pobytu (zielona karta) po trzymaniu U wizy na trzy lata. 

Członkowie rodziny, którzy nie byli ofiarami przestępstwa, mogą 
kwalifikować się na złożenie aplikacji na U wizę.
-  Jeśli kandydat ma mniej niż 21 lat, jego małżonek, dzieci, rodzice 

i nieżonate/niezamężne rodzeństwo poniżej 18 lat mogą złożyć 
aplikację na U wizę razem z kandydatem. 

-  Jeśli kandydat skończył 21 lat, jego małżonek i nieżonate/
niezamężne dzieci poniżej 21 lat mogą złożyć aplikację na U wizę 
razem z kandydatem. 

Obrona przed deportacją. Posiadacze U wizy mają status prawny w 
Stanach Zjednoczonych i jest mało prawdopodobne żeby znaleźli się 
w procesie wydalania, chyba że ponieśli zbrodni lub naruszyli przepisy 
imigracyjne po otrzymaniu wizy. 

Jakie są ograniczenia U wizy?

To jest tymczasowa wiza. U wiza jest ważna tylko przez cztery (4) lata 
i nie może być odnowiona. Posiadacz wizy może złożyć aplikację na 
zieloną kartę po trzech (3) latach. 

Istnieje roczny limit 10,000 U wiz. Z powodu tego limitu, kandydaci 
mogą musieć czekać zanim dostana U wizę. Jednak, jeśli kandydaci 
kwalifikują się na U wizę, będą umieszczeni na liście oczekujących i 
będą mogli złożyć wniosek na pozwolenie na pracę podczas czekania 
aż U wiza będzie dostępna. 

Wyjazdy zagraniczne nie są polecane. Posiadacze U wiz, którzy 
poprzednio byli w Stanach Zjednoczonych bez pozwolenia na więcej 
niż 180 dni mogą nie być wpuszczeni do kraju lub mogą istnieć 
komplikacji w procesie starania się o zielona kartę.

Komplikacje spowodowane przez kryminalną przeszłość lub 
naruszenia praw imigracyjnych przez kandydata. Kandydat 
będzie musiał wyjawić kryminalną i imigracyjną przeszłość podczas 
procesu starania się o U wizę. Kandydaci mogą się starać o uwolnienie 
od odpowiedzialności za wiele wykroczeń, które łamią prawa 
imigracyjne, łącznie z przestępstwami. Mimo to, kandydat powinien 
się skonsultować z agentem imigracyjnym przed składaniem aplikacji. 



Jak się składa aplikację na U wizę?

Wszystkie aplikacje na korzyści imigracyjne obejmują wypełnianie i 
składanie dokumentów. Dla U wizy, kandydat musi złożyć podpisane 
oświadczenie opisujące przestępstwo, znaczne maltretowanie fizyczne 
lub psychiczne, i pomocność kandydata dla organów prawnych.
W dodatku, kandydat musi złożyć certyfikat, wypełniony na Formie 
I-918B, z organu ścigania, który rozpatrywał lub osądzał przestępstwo, 
poświadczając pomocność kandydata, że kandydat posiada 
informacje o przestępstwie, i szkodę poniesioną przez kandydata na 
skutek tego przestępstwa. 

Ofiary przestępstw muszą skontaktować się z organem ścigania, 
do którego przestępstwo było zgłoszone lub który prowadził proces, 
aby otrzymać certyfikat. W niektórych, lecz nie wszystkich organach 
ścigania istnieją procedury dla uzyskania wypełnionych form. Jeśli nie 
da się dostać informacji od agencji, kandydat powinien skontaktować 
się z lokalnymi organami prawnymi, aby uzyskać pomoc. 

Przedstawicielstwo prawne jest niezbędne 
do otrzymania U wizy!
Kandydat powinien skonsultować się z prawnikiem imigracyjnym lub 
z akredytowanym reprezentantem z Board of Immigration Appeals 
(BIA) przed składaniem aplikacji.

Aby znaleźć organizacje niedochodowe pomagające ze składaniem 
aplikacji na U wizę, kandydat może je szukać w katalogu prawniczym 
Immigrant Advocates Network: http://immigrationadvocates.org/
nonprofit/legaldirectory.

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

„Informacje przedstawione w tej broszurze mają 
charakter ogólny i nie służą jako pomoc prawna 
ani nie mogą zastąpić konsultacji z prawnikiem".

Uwaga!
Certyfikat jest ważny przez tylko 6 miesięcy. Kandydat powinien 
ubiegać się o pomoc prawną, jak tylko dostanie podpisaną formę.


