
Nie daj się nabrać oszustom podczas starania się o wizę w ramach 
Loterii Wizowej DV2017 

1 października rozpoczęła się rejestracja do Programu Loterii Wizowej (DV), w ramach którego co roku 

dostępnych jest do 55 000 wiz imigracyjnych na pobyt stały do USA osobom pochodzącym z krajów 

o niskim wskaźniku imigracji. Dla wielu osób wylosowanie wizy imigracyjnej do USA to spełnienie 

marzeń. Jeśli zdecydowałeś się wysłać zgłoszenie, nie pozwól, by przez oszustów stało się to 

koszmarnym doświadczeniem. Biuro Departamentu Stanu do spraw wizowych ostrzega o zwiększonej 

liczbie fałszywych e-maili związanych z loterią. 

Rejestracja do Programu Loterii Wizowej DV-2017 odbywa się wyłącznie za pośrednictwem oficjalnej 

strony internetowej. Pamiętaj, że rejestracja kończy się we wtorek, 3 listopada 2015 roku w południe 

standardowego czasu wschodnioamerykańskiego (EST) (GMT-5). Następnie w drodze losowania 

komputerowego zostaną wybrane osoby, które będą mogły ubiegać się o wizę imigracyjną. 

Jeśli planujesz zarejestrować się w loterii wizowej, możesz uniknąć oszustw, stosując się 

do następujących wskazówek: 

Szukaj rozszerzenia .gov 
Tylko strony internetowe rządu Stanów Zjednoczonych kończące się na .gov zawierają oficjalne 

informacje dotyczące wiz. Oficjalne adresy e-mail rządu USA również kończą się na .gov. Jakakolwiek 

informacja dotycząca wiz otrzymana drogą elektroniczną z adresu e-mail, który nie kończy się na .gov 

jest podejrzana. Nie należy dać się zwieść obrazkom przedstawiającym amerykańską flagę, Kapitol, Biały 

Dom czy Statuę Wolności. Jakakolwiek strona w Internecie czy adres e-mail, które nie kończą się 

na „.gov” mogą być próbą oszustwa. 

Nigdy nie wysyłaj pieniędzy za rejestrację do loterii wizowej 
Opłaty za procedurę ubiegania się o wizę w ramach loterii wizowej wnoszone są osobiście przez osoby 

wylosowane w kasie ambasady lub konsulatu USA podczas umówionego spotkania z konsulem. Zapłacić 

należy osobiście. Rząd USA nigdy nie prosi o wcześniejsze wysyłanie opłat wizowych czekiem, przekazem 

pieniężnym lub w innej formie. 

Jest tylko jedno miejsce, gdzie można sprawdzić status swojego 
zgłoszenia: Internet 
Uczestnicy loterii DV muszą sprawdzić status swojego zgłoszenia na stronie 

http://www.dvlottery.state.gov/ w systemie Sprawdzenie Statusu Uczestnika (Entrant Status Check). 

Rząd USA może wysłać e-mail z przypomnieniem, ale nie będzie wysyłał do osób wylosowanych 

powiadomień pocztą, ani informował e-mailem o wygranej. Jedynym sposobem sprawdzenia, czy dana 

osoba została wylosowana oraz uzyskania instrukcji dotyczących dalszego postępowania, jest 

sprawdzanie statusu na stronie internetowej. 

Więcej informacji, jak uniknąć oszustw, można znaleźć na stronie Departamentu Stanu Diversity Visa 

Program scams. 

http://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/diversity-visa/entry.html
http://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/diversity-visa/entry.html
http://www.dvlottery.state.gov/
http://travel.state.gov/content/visas/english/general/fraud.html
http://travel.state.gov/content/visas/english/general/fraud.html

