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1. Co oznacza przystąpienie do programu bezwizowego?

Kiedy media obiegła informacja, że Prezydent USA, Donald 
Trump podpisał zgodę na włączenie Polski do programu ruchu 
bezwizowego, w sieci zawrzało. Ty też już poszukujesz ofert 
lotów do Stanów i planujesz wielką amerykańską przygodę? 
Zanim zaczniesz radośnie pakować walizkę, podśpiewując pod 
nosem Living in America Jamesa Browna, sprawdź co musisz 
wiedzieć na temat zniesienia wiz dla Polaków.

Kliknij w pytanie aby przejść do odpowiedzi

Obywatele krajów objętych Programem Ruchu Bezwizowego  
(Visa Waiver Program - VWP) mogą podróżować do USA (do 50 
amerykańskich stanów, na Wyspy Dziewicze i do Portoryko) w celach 
turystycznych i służbowych na okres nie dłuższy niż 90 dni, bez 
konieczności posiadania wizy. Nie oznacza to jednak, że granice zostały 
całkowicie otwarte i teraz wystarczy tylko kupić bilet, zapakować 
paszport i lecieć. Niezbędna jest rejestracja podróży w Elektronicznym 
Systemie Autoryzacji Podróży (ESTA). 

Wiza będzie w dalszym ciągu wymagana dla:

 • wyjazdów dłuższych niż 90 dni, 
 • podróży z zamiarem podjęcia nauki lub pracy na terenie Stanów   
   Zjednoczonych,

 • osób, które w niedalekiej przeszłości otrzymały odmowę 
otrzymania wizy,

 • osób, które w przeszłości złamały prawo imigracyjne Stanów  
    Zjednoczonych i/lub zostały deportowane z USA, 
 • osób z przeszłością kryminalną (karane, aresztowane),
 • ubiegających się o wjazd bezwizowy na podstawie ESTA, 
   które otrzymały odmowę. 

Zniesienie wiz oznacza dla Polaków mniej formalności oraz oszczędność 
czasu i pieniędzy w porównaniu z procesem starania o promesę wizową.

1. Co oznacza przystąpienie do programu bezwizowego?

2. Czy od razu mogę polecieć do USA bez wizy?

3. Co to jest ESTA? Czy sama autoryzacja wystarczy?

4. Ile kosztuje ESTA i jak długo jest ważna?

5. Posiadam ważną wizę do USA. Czy muszę posiadać ESTA?

6. Czy istnieją jakieś czynniki, przez które mój wniosek ESTA zostanie 
na pewno odrzucony?

7. Czy zniesienie wiz obowiązuje „na zawsze”?

8. Gdzie mogę znaleźć informacje o Programie Ruchu Bezwizowego?



2. Czy od razu mogę polecieć do USA bez wizy?

4. Ile kosztuje ESTA i jak długo jest ważna?

5. Posiadam ważną wizę do USA. Czy muszę posiadać ESTA?

6. Czy istnieją jakieś czynniki, przez które mój wniosek ESTA 
zostanie na pewno odrzucony?

3. Co to jest ESTA? Czy sama autoryzacja wystarczy?

Nie. Decyzja Donalda Trumpa o objęciu Polski Programem Ruchu 
Bezwizowego nie oznacza automatycznego zniesienia wiz. 

Od kiedy mogę lecieć do USA bez wizy?

Polacy mogą latać bez wiz do USA od 11 listopada 2019 r.

Autoryzacja ESTA jest ważna przez 2 lata lub do momentu utraty 
ważności paszportu, jej koszt to 14 dolarów (w przypadku odmowy 
pobierane są 4$).

Jeśli posiadasz ważną wizę do Stanów Zjednoczonych, możesz nadal 
podróżować na jej podstawie. Nie musisz ubiegać się o autoryzację 
ESTA. Twoja wiza ważna jest przez 10 lat od daty wydania. Jeśli 
w tym czasie Twój paszport straci ważność, wyrób nowy dokument 
i oba zabierz ze sobą w podróż.

Twój wniosek zostanie na pewno zweryfikowany negatywnie, jeśli 
złożysz go później niż na 72 godziny przed wylotem lub kiedykolwiek 
przebywałeś/aś na terenie USA nielegalnie. Wniosek zostanie odrzucony 
również, jeśli oprócz obywatelstwa polskiego posiadasz także irackie, 
irańskie, północnokoreańskie, sudańskie lub syryjskie, a także 
w przypadku, gdy po 1 stycznia 2011 roku odwiedziłeś/aś takie kraje, jak: 
Irak, Iran, Korea Północna, Libia, Somalia, Sudan lub Syria. W ostatnim 
przypadku wyjątek stanowią podróże w celach dyplomatycznych lub 
wojskowych kraju objętego programem Visa Waiver.

Negatywna weryfikacja Twojego wniosku przez ESTA nie oznacza, 
że masz zakaz wjazdu do USA. Po prostu musisz ubiegać się o wizę 
w konsulacie. 

ESTA, czyli Electronic System for Travel Authorization to Elektroniczny 
System Autoryzacji Podroży, w którym należy dokonać online autoryzacji 
swojej podróży najpóźniej na 72 godziny przed planowanym wylotem 
do USA. Najlepiej jednak rozpocząć starania wcześniej, wtedy - w razie 
odmowy – będziesz mieć wystarczająco dużo czasu, aby ubiegać się  
o wizę. 

Sama autoryzacja w ESTA nie wystarczy. Kolejnym wymaganym 
dokumentem jest paszport, zgodny z wymaganiami programu VWP 
(z chipem do odczytu komputerowego). Autoryzacja ESTA uprawnia 
do wjazdu na okres maksymalnie 90 dni, nie istnieje możliwość 
przedłużenia pobytu czy zmiany statusu imigracyjnego w trakcie 
podróży.

Co ważne, rejestracja w systemie ESTA nie gwarantuje wjazdu  
na terytorium USA. Umożliwia jedynie dotarcie do punktu kontrolnego  
na granicy Stanów Zjednoczonych, gdzie ostateczną decyzję  
o wjeździe podejmuje urzędnik imigracyjny. Ten, kierując się względami 
bezpieczeństwa, może odmówić wjazdu do USA. Jeśli jednak nie masz 
nic „na sumieniu”, zupełnie nie masz się o co obawiać.



7. Czy zniesienie wiz obowiązuje „na zawsze”?

8. Gdzie mogę znaleźć informacje o Programie Ruchu 
Bezwizowego?

Niestety nie. Objęcie kraju Programem Ruchu Bezwizowego nie jest 
nieodwołalne i nadal obowiązują reguły, które należało spełnić, aby  
w programie się znaleźć. Oznacza to, że jeżeli liczba odmów prawa 
wjazdu przekroczy 3 pkt. procentowe, kraj zostanie usunięty z listy 
państw objętych VWP.

Wszystkie informacje dotyczące Visa Waiver Program, w tym o ESTA 
są dostępne na stronie internetowej Ambasady Stanów Zjednoczonych: 
https://pl.usembassy.gov oraz na stronie amerykańskiego Urzędu 
Celnego i Ochrony Granic (U.S. Customs and Border Protection): 
https://esta.cbp.dhs.gov i w serwisie Departamentu Stanu: 
http://travel.state.gov.
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