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Czasowe lub stałe prawo 
pobytu w USA
Istnieją trzy podstawowe sposoby 
uzyskania prawa stałego pobytu po 
przybyciu do Stanów Zjednoczonych 
jako imigrant.

Istnieją cztery sposoby uzyskania 
zezwolenia na pracę na terenie Sta
nów Zjednoczonych jako nieimigrant 
(w pewnych przypadkach okres poby
tu może być ograniczony do 7 lat).

Istnieją również inne sposoby uzyski
wania powyższych zezwoleń, ale nie są 
one przedmiotem niniejszej informacji.

Przedmiotem niniejszej informacji 
są możliwości uzyskiwania zezwoleń 
przewidziane w Prawie Imigracyjnym 
z 1990 r. Prawo to jest najważniejszą 
nowelizacją prawa imigracyjnego 
od 1952 r. Nowelizacja ta spowodowa
ła wzrost liczby imigrantów, którzy 
uzyskali prawo stałego pobytu 
o ponad 35%, zmieniając skład etnicz
ny i zawodowy społeczeństwa amery
kańskiego. Potroiło to prawie liczbę 
wiz udzielanych na podstawie wy
kształcenia pozwalającego na podjęcie 
konkretnej pracy.

Udzielanie wiz imigracyjnych za
pewniających stały pobyt w USA (tzw. 
zielona karta) historycznie rzecz bio

rąc bazowało na systemie preferencji, 
który przedstawia się następująco:

I. Imigracja na podstawie za
trudnienia

Liczba udzielanych wiz na podsta
wie wykształcenia dla pracowników 
i ich rodzin prawie się potroiła. Wzros
ła bowiem z 54 000 do 140 000 rocz
nie.

Prawo Imigracyjne z 1990 r. zakła
da istnienie 5 kategorii wiz udziela
nych osobom mającym podjąć pracę na 
podstawie odpowiedniego wykształce
nia:

1. P r a c o w n i c y  m a j ą c y  
p i e r w s z e ń s t w o  do u z y s k a 
n i a  w i z y . W tej kategorii istnieje 
do rozdysponowania 40 000 wiz i prze
znaczone są one dla:

a) cudzoziemców wybitnie uzdol
nionych w dziedzinie sztuki, nauki, 
edukacji, biznesu lub sportu. Po raz 
pierwszy wprowadzono dziedziny bi
znesu i sportu. Jest to kategoria zare
zerwowana dla najbardziej utalento
wanych w powyższych dziedzinach;

b) wybitnych profesorów i nauczy
cieli. Kategoria ta obejmuje osoby 
o międzynarodowym uznaniu na kon
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kretnym polu, mającym trzy lata do
świadczenia dydaktycznego lub na po
lu badań naukowych i status stałych 
pracowników naukowych na uniwer
sytetach lub wyższych uczelniach. 
Osoby takie muszą wykazać, że mają 
stopień naukowy i pozycję kierujących 
badaniami naukowymi na szczeblu 
departamentu, wydziału, instytutu 
lub prywatnej uczelni, pod warun
kiem, że w działalności badawczej sta
le współpracowały w pełnym wymia
rze godzin co najmniej 3 osoby, a bada
nia te uzyskały oficjalne uznanie na 
polu akademickim;

c) osób prowadzących i zarządzają
cych międzynarodowymi firmami. Od 
osób tej kategorii wymaga się, aby 
pracowały co najmniej rok w ciągu 
ostatnich 3 lat od momentu złożenia 
wniosku o wizę i będą nadal zatru
dnione w tej samej firmie, jej oddziale 
lub filii. Kategoria ta będzie obejmo
wała głównie tych menedżerów firm 
międzynarodowych, którzy przybyli 
pracować do USA.

W nowelizacji prawa imigracyjne- 
go z 1990 r. pojawia się miejscami defi
nicja menedżera lub zarządzającego 
firmą międzynarodową. Definicja ta 
jednak niezbyt dokładnie odpowiada 
rozumieniu tego pojęcia w znaczeniu 
potocznym. Jest to jak się wydaje naj
bardziej liczna kategoria pracowni
ków w grupie pracowników mających 
pierwszeństwo do uzyskania wizy. 
Kongres Stanów Zjednoczonych uznał 
szczególną rolę menedżerów i zarzą
dzających międzynarodowymi firma
mi w świecie współczesnym. Definicja 
menedżera i zarządzającego w noweli
zacji z 1990 r. łączy te pojęcia z dzia
łalnością biznesową, która niekoniecz
nie łączy się z funkcją zajmowaną 
w firmie.

Postępowanie o przyznanie wizy 
w tych trzech kategoriach rozpoczyna 
się od złożenia wypełnionego formula

rza w Biurze Imigracji i Naturalizacji 
Stanów Zjednoczonych z dołączoną 
właściwą dokumentacją dla udowod
nienia faktów uzasadniających możli
wość zakwalifikowania do konkretnej 
kategorii osób, którym może być przy
znana wiza. Nie jest konieczne składa
nie świadectwa pracy. Biuro Imigracji 
i Naturalizacji rozpatruje podanie 
w terminie od 30 do 60 dni. Jeżeli 
wnioskodawca przebywa za granicą, 
a decyzja jest pozytywna, będzie ona 
przesłana do Konsulatu USA w kraju, 
w którym wnioskodawca stale przeby
wa. Wnioskodawca zostanie następnie 
powiadomiony, aby kontynuował pro
cedurę wizową pod warunkiem, że nie 
została wyczerpana liczba wiz do roz
dysponowania. Jeżeli liczba wiz zosta
ła już rozdysponowana wnioskodawca 
musi czekać. Obecnie proces przyzna
wania wizy trwa od 2 do 4 miesięcy.

Wiza zostaje udzielona wniosko
dawcy w czasie rozmowy z Konsulem, 
a następnie sam wnioskodawca prze
kazuje wizę do Biura Imigracji i Natu
ralizacji, wskazując, w którym miej
scu przekroczy granicę USA. W mo
mencie udzielania wizy wnioskodawca 
jest uznawany jako stały rezydent 
i automatycznie odbywa się procedura 
przyznawania tzw. zielonej karty, któ
ra zresztą wcale nie jest zielona. Kar
ta ta jest jedynym dowodem, że jej po
siadacz uzyskał statut stałego pobytu. 
Jeżeli wnioskodawca przebywa już na 
terytorium USA, a decyzja jest pozy
tywna, cała procedura odbywa się 
w Biurze Imigracji i Naturalizacji 
w miejscu pobytu zainteresowanego. 
W tym przypadku różny jest okres za
łatwiania formalności wizowych. 
Średnio wynosi on około 12 tygodni. 
Oczywiście, wnioskodawcy nie udziela 
się wizy imigracyjnej, natomiast przy
znaje się kartę stałego pobytu (tzw. 
zieloną kartę).
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2. Osoby  p o s i a d a j ą c e  w y ż 
sze  w y k s z t a ł c e n i e ,  or az  c u 
d z o z i e mc y  o wy j ą t k o w y c h  
z d o l n o ś c i a c h  w d z i e d z i n a c h  
s z t u k i ,  n a u k i  lub b i z n e s u .  
W tej kategorii istnieje pula 40 000 wiz 
rocznie. Tak ograniczona liczba zaostrza 
warunki dla osób z wyższym wykształce
niem ubiegających się o wizę. Wyższe 
wykształcenie oznacza ukończenie 4-let- 
nich studiów pomaturalnych oraz co naj
mniej następującego po nich trwającego 
rok akademicki cyklu zakończonego uzy
skaniem tytułu magistra lub tytułu rów
noważnego. Tytuł równoważny oznacza 
tytuł ukończenia studiów wyższych [ba- 
chelor (bakałarz) -  pierwszy stopień na
ukowy przed tytułem magistra] oraz pięć 
lat praktyki w zawodzie zgodnym z kie
runkiem wykształcenia.

Możliwe jest również wzięcie pod 
uwagę innej kombinacji wykształcenia 
z praktyką zawodową.

Aby powoływać się na wyjątkowe 
zdolności nie wystarczy podać jedynie 
faktu posiadania wyższego wykształce
nia. Na podkreślenie zasługuje fakt, że 
po raz pierwszy do tej kategorii zostały 
włączone wyjątkowe zdolności cudzo
ziemców na polu biznesu przy ubiega
niu się o wizę USA. Są zatem dwie mo
żliwości ubiegania się o wizę dla cudzo
ziemców działających na polu biznesu. 
Pierwsza możliwość to udokumentowa
nie co najmniej rocznego zatrudnienia 
przed przyjazdem do USA w firmie 
amerykańskiej, jej filii lub oddziale. 
Druga możliwość to udowodnienie po
siadania wyjątkowych zdolności na polu 
biznesu. W tym ostatnim przypadku 
osoba taka mogła działać na polu innego 
biznesu niż zamierzona działalność na 
terytorium USA.

3. W y k w a l i f i k o w a n i  p r a 
c owni c y ,  o s oby  m a j ą c e  p o d 
s t a w o w e ,  z a w o d o w e  w y 
k s z t a ł c e n i e  o r a z  i n n i  p r a 
c o wn i c y .  W tej kategorii istnieje

pula 40 000 wiz, z czego 10 000 wiz 
zarezerwowanych jest dla niewy
kwalifikowanych robotników.

Wykwalifikowani robotnicy, to gru
pa osób mająca co najmniej dwuletni 
okres stażu zawodowego lub wykony
wania pracy, która nie może mieć cha
rakteru sezonowego lub czasowego. 
W przypadku osób o dwuletnim stażu 
zawodowym lub osób nie mających ta
kiego stażu ubiegających się o wizę 
przedstawienie świadectwa pracy jest 
konieczne. Cudzoziemcy mający wy
kształcenie zawodowe muszą wykazać 
się tytułem bachelora oraz członko
stwem w określonej organizacji zawo
dowej. Doświadczenie wskazuje, że je 
żeli ktoś ma tytuł bachelora to traktu
je się go jako wykwalifikowanego pra
cownika i niezbyt ważne jest, czy jest 
on członkiem określonej organizacji 
zawodowej.

Kategoria innych pracowników, dla 
których jest przeznaczone 10 000 wiz 
z liczby 40 000, o których mowa wyżej, 
obejmuje wszystkie inne osoby, które 
nie spełniają warunku bycia zatru
dnionym lub posiadania stażu przez 
okres co najmniej dwuletni.

Postępowanie dotyczące uzyskania 
wiz przez osoby z wyższym wykształ
ceniem, wyjątkowo uzdolnionych na 
polu sztuki, nauki, biznesu, pracowni
ków wykwalifikowanych, osób z tytu
łami naukowymi o uznanym dorobku 
naukowym oraz inne osoby jest od
mienne.

4. I m i g r a n c i  s z c z e g ó l n e j  
k a t e g o r i i .  W tej kategorii istnieje 
pula 10 000 wiz. Przeznaczona jest 
ona głównie dla pracowników i du
chownych różnych religii i kościołów, 
co ogranicza korzystanie z tej możli
wości przez inne osoby. Procedura 
przyznawania wiz jest podobna do 
procedury stosowanej dla pracowni
ków korzystających z przywileju
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pierwszeństwa przy przyznawaniu 
wiz.

5. I n w e s t o r z y .  Prawo Imigra- 
cyjne z 1990 r. zakłada przyznanie 
10 000 wiz rocznie dla zagranicznych 
inwestorów, którzy poza wniesieniem 
kapitału tworzą nowe stanowiska pra
cy; wymagana wartość inwestycji to 
500 000 dolarów dla regionów o wyso
kim bezrobociu lub dla inwestycji rol
niczych. Dla tej kategorii przeznaczo
ne jest 3 000 wiz. Pozostała liczba wiz 
jest przeznaczona dla inwestorów in
westujących kwotę 1 min. dolarów. 
Ponadto inwestor musi stworzyć 10 
pełnowartościowych miejsc pracy dla 
obywateli USA, rezydentów lub in
nych imigrantów mających prawo do 
pracy na terytorium USA.

Założenie nowego przedsiębiorstwa 
może być podstawą we wniosku o uz
nanie wnioskodawcy jako inwestora, 
niezależnie od tego, ilu jest właścicieli 
tego przedsiębiorstwa, pod warun
kiem, że wnioskodawca zainwestował 
lub jest w trakcie inwestowania wy
maganej kwoty w rejonie położenia 
przedsiębiorstwa a rezultatem tego 
jest lub będzie utworzenie wymaganej 
liczby miejsc pracy dla wykwalifiko
wanych pracowników. Wymagany jest 
dowód, że przedsiębiorstwo jest zało
żone zgodnie z prawem któregoś ze 
stanów w USA.

Założenie takiego przedsiębiorstwa 
może polegać na:

1) stworzeniu nowej firmy,
2) kupnie, restrukturyzacji i reor

ganizacji istniejącej firmy, w wyniku 
czego powstanie przedsiębiorstwo go
spodarcze,

3) zainwestowaniu w istniejące 
przedsiębiorstwo, polegające na wnie
sieniu przez wnioskodawcę wymaga
nej kwoty i stworzeniu wymaganej li
czby nowych stanowisk pracy, co w na
stępstwie spowoduje istotne zmiany 
w przedsiębiorstwie. Istotne zmiany

oznaczają wzrost o 40% wartości netto 
przedsiębiorstwa, biorąc pod uwagę 
tak wartość inwestycji, jak i wymaga
ny wzrost liczby miejsc pracy. W efe
kcie inwestycji wartość netto przedsię
biorstwa ma przedstawiać wartość 
140%) w porównaniu do okresu przed 
inwestycją,

4) uratowaniu zagrożonego przed
siębiorstwa, istniejącego co najmniej 
od 2 lat, które utraciło co najmniej 
20%- pierwotnej wartości.

Zgodnie z określonymi zasadami 
inwestycja nie może być pasywna. Oz
nacza to, że nie wystarcza jedynie 
wkład pieniężny. Inwestor musi być co 
najmniej członkiem zarządu przedsię
biorstwa, ale może poprzestać na tym 
i nie wykazywać bardziej aktywnej ro
li, jeżeli tego nie chce. Różnica pomię
dzy kategorią inwestorów a wspo
mnianymi wyżej innymi kategoriami 
wnioskodawców polega na tym, że ci 
ostatni chcą ubiegać się od samego po
czątku o prawo stałego pobytu, pod
czas gdy inwestorzy również ubiegać 
się będą o prawo do stałego pobytu, ale 
zostanie ono im na początku udzielone 
na warunkowy okres 2 lat. Na końcu 
warunkowego okresu 2-letniego otrzy
mają oni prawo stałego pobytu, jeżeli 
stale będą spełniali warunki wymaga
ne dla inwestorów (5).

Procedura rozpoznawania wnio
sków i udzielania wiz jest taka sama, 
jak w przypadku kategorii pracowni
ków korzystających z przywileju pier
wszeństwa w uzyskiwaniu wiz.

W kategorii wnioskodawców korzy
stających z przywileju pierwszeństwa 
w e r y f i k a c j a  p o z i o m u  z a w o 
d o we g o  jest pierwszym, bardzo 
ważnym krokiem. Wymaganie to doty
czy osób drugiej grupy, specjalistów 
mających wysoki stopień specjalizacji, 
oraz osób o wybitnych uzdolnieniach. 
Dotyczy to również trzeciej grupy 
osób, wykwalifikowanych pracowni
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ków, specjalistów mających podstawo
wy stopień specjalizacji, oraz innych 
pracowników. Weryfikacja poziomu 
zawodowego ma za zadanie stworze
nie systemu wyławiającego pracowni
ków, którzy chcą, nadają się i są odpo
wiednio wykwalifikowani do wykony
wania pracy w poszukiwanych zawo
dach. System ten w pewnych przypad
kach może wskazywać na brak w USA 
pracowników o pewnych kwalifika
cjach. Proces weryfikacji zawodowej 
jest pierwszym krokiem i może trwać 
od 3 miesięcy do roku, w zależności od 
tego, w jakim stanie konkretna praca 
jest oferowana. Chociaż cały program 
weryfikacji zawodowej jest kierowany 
przez Federalny Departament Pracy 
USA, to każdy stan indywidualnie kie
ruje tym procesem w pierwszym eta
pie.

Zasadniczo obowiązki i wymagania 
dotyczące konkretnej pracy są publicz
nie ogłaszane i wnioskodawca powi
nien wiedzieć, jakie należy spełniać 
warunki. Na podkreślenie zasługuje 
fakt, że Departament Pracy ogłasza li
stę około 10 kategorii zatrudnienia, 
gdzie występuje deficyt, co oznacza, iż 
występując o pracę należącą do deficy
towej kategorii zatrudnienia, otrzy
muje się automatycznie ś w i a d e c 
t wo  p r a c y  i można ją  wykonywać.

II. Imigracja na zasadzie łącze
nia rodzin

Od 1 września 1991 r. na okres 
3 lat została ustalona pula 480 000 
wiz, które przyznano osobom powołu
jącym się na względy rodzinne, po 
czym zostało przydzielone następne 
465 000 takich wiz. Definicja bliskiego 
pokrewieństwa nie zmieniła się (mał
żonek, nieletnie dzieci obywateli USA, 
oraz rodzice obywateli USA mających 
ukończone 21 lat), ale po raz pierwszy 
liczba wiz przeznaczona dla bliskich, 
jak też dalekich krewnych została

ustalona na 226 000. I jeżeli ta liczba 
wiz zostanie rozdysponowana, to na
wet bliski krewny nie będzie mógł li
czyć na przyznanie takiej wizy.

Istnieją dwie uprzywilejowane gru
py:

1) niezamężne córki i nieżonaci sy
nowie obywateli USA; dla tej grupy 
przeznaczono 23 400 wiz.

2) małżonkowie i niezamężne dzie
ci, oraz niezamężne dzieci w wieku 
ponad 21 lat.

Dla całej tej kategorii znacznie 
podniesiono liczbę wiz aż do 114 200, 
lecz 77% tej liczby przyznana jest dla 
grupy 2 -  małżonkowie i niezamężne 
dzieci.

Trzecia uprzywilejowana grupa to 
żonaci synowie i zamężne córki oby
wateli USA. Dla tej grupy przyznano 
23 400 wiz.

Czwarta grupa to bracia i siostry 
pełnoletnich obywateli; liczba wiz dla 
nich wynosi 65 000.

Procedura jest taka sama, jak dla 
grupy pracowników korzystających 
z przywileju pierwszeństwa.

III. Wizy dla osób nie będących 
imigrantami

Najszybszy sposób uzyskania wizy 
dla osoby zamierzającej pracować 
w USA to ubieganie się o wizę nieimi- 
gracyjną. Istnieją zasadnicze trzy typy 
takich wiz:

-  wiza H-1B dla pracownika na 
określony czas,

-  wiza L-l dla pracownika w firmie 
międzynarodowej, której filia znajduje 
się w USA,

-  wiza dla inwestorów lub hand
lowców z krajów, które łączą z USA 
umowy międzynarodowe. Sa to wizy 
E-l lub E-2.

Powyższe wizy można uzyskać 
w przeciągu kilku miesięcy.

Procedura ubiegania się o wizę 
H lub L wymaga, aby pracodawca wy
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pełnił wniosek w USA i złożył go 
w Wydziale Imigracji i Naturalizacji. 
Rozstrzygnięcie takiego wniosku może 
zapaść w okresie od miesiąca do 
trzech, w zależności od tego, w jakim 
miejscu został złożony do rozpatrze
nia. Jeżeli wniosek zostanie pozytyw
nie rozpatrzony, zostaje on wysłany do 
Konsulatu USA w kraju, w którym 
zainteresowany wystąpi o przyznanie 
wizy. Jeżeli zainteresowany przebywa 
już na terenie USA, to składa wniosek 
do Wydziału Imigracji i Naturalizacji 
o zmianę statusu. Po przybyciu zain
teresowanego do USA, oraz podczas 
jego czasowego pobytu, jeżeli zmieni 
swoje zamiary, może ubiegać się
0 przyznanie mu prawa stałego poby
tu.

Wi zy  H - 1B przeznaczone są 
dla wykwalifikowanych specjalistów, 
niezbędnych przy pewnego rodzaju 
pracach. Prawo o Imigracji z 1990 r. 
przeznaczyło 65 000 wiz dla kategorii 
H-1B, które nie zostały jeszcze rozdys
ponowane. Przyznanie takiej wizy wy
maga przedstawienia świadectwa pra
cy. Stanowi to dodatkowy warunek do. 
spełnienia przy składaniu tego typu 
wniosku. Wnoszący o przyznanie ta
kiej wizy pracodawca musi złożyć 
oświadczenie, że pracownik będzie 
otrzymywał wyższe wynagrodzenie 
niż wynika to z zawodowego zasze
regowania lub niż otrzymują inni pra
cownicy z podobnym doświadczeniem
1 kwalifikacjami przy wykonywaniu 
określonej pracy. Wniosek A najpierw 
należy złożyć w Departamencie Pracy, 
który go rozpatrzy. Następnie pozy
tywnie rozpatrzony wniosek praco
dawca w USA przesyła razem z poda
niem H-1B do Wydziału Imigracji 
i Naturalizacji. Powtórnie pozytywnie 
rozpatrzony przez ten ostatni Wydział 
wniosek jest przesyłany do Konsula 
celem wydania wizy. Zainteresowane
mu może być udzielona wiza na okres

wstępny do 3 lat, a po ich upływie mo
że być przedłużona na następne 3 lata. 
Nie jest wymagany warunek przeby
wania za granicą. Oznacza to, że zain
teresowany nie musi udowadniać, że 
ma miejsce stałego pobytu, dokąd mo
że powrócić po zakończeniu pracy 
w USA. W przeszłości brak spełnienia 
tego warunku był często powodem od
mowy przyznania wizy nawet w przy
padku pozytywnie rozpoznanego 
wniosku przez Wydział Imigracji 
i Naturalizacji.

Wi za  L -1 jest przeznaczona dla 
pracowników firm międzynarodo
wych, których filia znajduje się 
w USA. Jest to jeden z najczęściej sto
sowanych sposobów uzyskania wiz dla 
pracowników międzynarodowych firm 
mających swoje przedstawicielstwa, 
filie, oddziały w USA. Muszą jednak 
zostać spełnione pewne warunki. 
Zainteresowany musi wykazać, że 
w ostatnich 3 latach przed złożeniem 
wniosku pracował dla tej samej firmy, 
oddziału, lub złożyć oświadczenie, że 
był zarządzającym, kierującym lub 
osobą o specjalistycznej wiedzy. Ma
ksymalny całkowity czas przewidzia
ny do pobytu na podstawie tej wizy 
wynosi 7 lat. Wiza L-l nie wymaga 
udowodnienia posiadania miejsca sta
łego pobytu poza USA. Zainteresowa
ny powinien jedynie zobowiązać się, że 
jego pobyt w USA będzie czasowy. Wiza 
ta zatem różni się od wiz kategorii H.

Wi za  k a t e g o r i i  E przezna
czona jest dla zainteresowanych po
chodzących z niektórych krajów, z któ
rymi USA zawarły umowy między
narodowe. Kategoria ta jest użyteczna 
dla personelu chcącego wjechać do 
USA na dłuższy okres w celu nadzoro
wania działalności firmy prowadzącej 
handel z firmą z USA lub w celu re
prezentacji poważnej inwestycji 
w USA. Korzyścią posiadania wizy tej 
kategorii jest fakt, że chociaż wstępny
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okres pobytu wynosi jedynie rok, to 
może być przedłużany w nieskończo
ność. Procedura starania się o wizę od
bywa się przed Konsulem USA, jeżeli 
wnioskodawca przebywa za granicą 
i jeżeli osobny wniosek nie został zło
żony w Wydziale Imigracji i Naturali- 
zacji. Jeżeli osoba taka jest posiada
czem wizy E, to nie musi mieć miejsca 
stałego pobytu za granicą. Miejsca sta
łego pobytu nie musi jednak porzucać 
tak długo, jak długo ma zamiar prze
bywać w USA, aż do momentu wygaś
nięcia wizy. Z kategorii wiz E mogą 
korzystać różne firmy, od będących 
własnością jednego przedsiębiorcy do 
wielkich firm międzynarodowych. Mo
gą z nich korzystać zarówno szefowie, 
jak i pracownicy. Wiza E może mieć 
formę wizy E-l (handlowe umowy mię
dzynarodowe) oraz wizy E-2 dla in
westorów, która jest również udziela
na wtedy, gdy istnieje umowa między
narodowa.

Podstawą ubiegania się o wizę E-l 
jest zaangażowanie poważnego kapi
tału w związku z umową pomiędzy 
USA i krajem, który podpisał umowę. 
Ponadto strona amerykańska musi 
mieć co najmniej 51% udziałów w za
mierzonym przedsięwzięciu.

Aby otrzymać wizę E-2 inwestor 
musi mieć poważny udział w inwesty
cji w USA, a celem przybycia zaintere
sowanego ma być nadzorowanie tej in
westycji.

W przypadku starania się o wizę 
w związku z inwestycją nie jest wyma
gane, aby istniał poważny handel po
między USA a krajem, z którym zosta
ła podpisana umowa. O wizy takie mo
gą również ubiegać się pracownicy 
firm inwestujących w USA.

Innego typu wizy dla nieimigran- 
tów przeznaczone są dla pielęgniarek, 
sportowców, artystów estradowych 
i innych artystów, którzy podlegają 
określonym kategoriom przewidzia
nym w Prawie Imigracyjnym z 1990 r.

Tłumaczył i opracował 
adw. Piotr Borowski
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