
ESTA - INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU KROK PO KROKU

PRZYGOTUJ
- paszport
- skan lub zdjęcie strony paszportu z danymi (dopuszczalne formaty to gif, png, jpg lub

jpeg), zapisz w widocznym miejscu na komputerze
- kartę płatniczą lub konto paypal do zapłacenia 21$

WYPEŁNIANIE WNIOSKU
1. Wejdź na stronę https://esta.cbp.dhs.gov/esta
2. W prawym górnym rogu ekranu zmień język na Polski

3. Kliknij Utwórz nowy wniosek, a następnie wybierz Pojedynczy wniosek

Jeżeli potrzebujesz zarejestrować jedną osobę - zaznacz Pojedynczy wniosek. Jeśli
wypełniasz wniosek dla kilku osób (np. całej rodziny) wybierz Wnioski dla grupy

4. Przeczytaj i zaakceptuj Klauzulę zrzeczenia się odpowiedzialności oraz Ustawę
Travel Promotion Act of 2009

https://esta.cbp.dhs.gov/esta


5. Prześlij plik ze skanem/zdjęciem paszportu

W wyskakującym oknie kliknij OK, jeśli zdjęcie wygląda w porządku lub za pomocą
przycisków przesuń obraz

[wgrane zdjęcie paszportu]



Po kliknięciu wyskoczy kolejne okno, po sprawdzeniu kliknij Dodaj do mojego wniosku

Dane odczytane z paszportu: Nazwisko, imię, płeć, data urodzenia, kraj obywatelstwa, kraj
wydający, numer paszportu, data ważności paszportu

6. Uzupełnij pozostałe dane (zwróć uwagę na literówki, NIE używaj polskich znaków)



7. Inne obywatelstwo - zaznacz odpowiedź zgodnie z prawdą

Jeśli odpowiesz twierdząco, otrzymasz dodatkowe pytania

8. Uzupełnij adres e-mail, a następnie wpisz go ponownie. Jeśli będą się różnić
(w którymś zrobisz błąd), system Cię o tym poinformuje

W wyskakującym oknie kliknij WYŚLIJ KOD

9. W nowym oknie przeglądarki otwórz swoją skrzynkę mailową i skopiuj kod
z wiadomości (sprawdź folder spam). Wprowadź kod i wyślij kod. Otrzymasz
dodatkowy mail z numerem wniosku, dzięki któremu możesz wrócić do aplikacji w
dowolnym momencie.



10. W polu o pseudonimie i dokumentach wydanych przez inny kraj Zaznacz
odpowiedź zgodnie z prawdą

Jeśli zaznaczysz twierdząco, pojawią się dodatkowe pola. Nie wpisuj pseudonimów
“podwórkowych”

11. Wypełnij dane kontaktowe (również NIE używaj polskich znaków)
- adres zamieszkania (nie musi to być adres zameldowania)



Adres wiersz 1 - nazwa ulicy

Adres wiersz 2 - numer budynku (pole nieobowiązkowe)

Numer mieszkania (pole nieobowiązkowe)

Miasto, Województwo, Kraj, Telefon domowy / komórkowy



12. Media społecznościowe (opcjonalne) - zostaw puste lub zaznacz (jeśli zgodnie z
prawdą) “Nie mam”

13. Zaznacz informację na temat Członkostwa GE

14. Uzupełnij imiona i nazwiska rodziców, dotyczy to każdego

15. Informacje o zatrudnieniu. Jeśli zaznaczysz TAK rozwiną się dodatkowe pola do
uzupełnienia. Stanowisko wpisz po angielsku



Co istotne - w polu Nazwa pracodawcy możesz wpisać również, że prowadzisz własną
działalność, jesteś studentem itd.

Uzupełnij adres pracodawcy: w adres wiersz 1 wpisz tylko ulicę, w Adres wiersz 2 - numer
budynku



16. Informacje o podróży. Podczas wyprawy do USA z Biurem NIE jesteś przejazdem,
a zamierzasz zwiedzać kraj, więc zaznacz NIE. Następnie uzupełnij dane osoby
kontaktowej w USA. Dane otrzymasz w informacjach z Biura

Przykład uzupełnienia: adres wpisz po amerykańsku - z numerem przed ulicą

17. Adres podczas pobytu w USA jest taki jak kontakt - zaznacz TAK

18. Osoba do kontaktu w nagłych wypadkach - wpisz dane osoby z USA lub spoza



19. Pytania kwalifikacyjne - zaznacz odpowiedzi zgodnie z prawdą

20. Zrzeczenie się praw - przeczytaj i zaznacz pierwsze wymagane okienko



21. Dokładnie sprawdź wniosek rozwijając też kolejne panele. Po sprawdzeniu kliknij
POTWIERDŹ I KONTYNUUJ

22. W celu weryfikacji ponownie wpisz dane paszportu

23. Zaznacz klauzulę zrzeczenia się odpowiedzialności i przejdź do płatności

24. Wybierz formę płatności i w następnym kroku uzupełnij dane



25. Zobaczysz status z informacją o statusie płatności i statusie całego wniosku

26. Sprawdź status aplikacji na: https://esta.cbp.dhs.gov/individualStatusLookup
Niezbędny do tego jest numer paszportu, data urodzenia i numer wniosku

27. Po zmianie statusu na Authorization Approved kliknij Wyświetl, a następnie Drukuj.
Pobierz również plik do PDF i zachowaj go. To będzie Twoje potwierdzenie
możliwości wjazdu na teren USA

_____

PRZERWANIE UZUPEŁNIANIA WNIOSKU

W dowolnym momencie wypełniania możesz kliknąć ZAPISZ I WYJDŹ, dzięki czemu
możesz wrócić do wypełniania wniosku później. Zapisz swój numer wniosku, masz go
również w mailu

https://esta.cbp.dhs.gov/individualStatusLookup


Po powrocie na stronę główną wystarczy, że klikniesz KONTYNUUJ ISTNIEJĄCY
WNIOSEK, tak jak wcześniej wybierzesz pojedynczy lub dla grupy, wpiszesz numer
paszportu, datę urodzenia i nadany numer wniosku, a następnie klikniesz WYSZUKAJ

_____

Cześć podróżniku!

Cieszymy się, że korzystasz z przygotowanych przez nas wskazówek, bądźmy w kontakcie:

www: https://www.kiribaticlub.pl
Facebook: https://www.facebook.com/KiribatiClub.PrawdziwePodroze
Instagram: https://www.instagram.com/kiribaticlub
YouTube: https://www.youtube.com/user/KiribatiClub

Do zobaczenia w drodze!
Ekipa z Kiribati Club

https://www.kiribaticlub.pl/
https://www.facebook.com/KiribatiClub.PrawdziwePodroze/
https://www.instagram.com/kiribaticlub/
https://www.youtube.com/user/KiribatiClub

