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1. WSTĘP

Obywatelstwo jest ostatecznym celem większości imigrantów. Po latach czekania na zieloną
kartę i po pięciu latach od czasu jej zdobycia większość imigrantów kwalifikuje się do złoże-
nia wniosku o naturalizację.

Dla wielu osób obywatelstwo niesie ze sobą satysfakcję: możność nazywania się Ameryka-
ninem, prawo do współdecydowania o losach kraju przez głosowanie. Dla innych obywatel-
stwo oznacza wolność: możliwość podróżowania po świecie, dowolnego pozostania w Pol-
sce, zabezpieczenie przed deportacją, możliwość sprowadzenia swoich najbliższych do Sta-
nów.

Przyjęcie obywatelstwa może również nieść bardzo wymierne finansowe korzyści dla osob
planujących powrót do Polski. W odróżnieniu od stałych rezydentów, emerytura Social Se-
curity odbierana w Polsce nie jest obywatelom pomniejszana o 25.5%, a jeżeli pobierają
świadczenia Social Security na konto małżonka – to po wyjeździe do Polski ich nie stracą. Z
tego powodu każda osoba planująca powrót do Polski powinna zdobyć amerykańskie oby-
watelstwo. (Więcej na ten i wiele innych tematów dotyczących osób wracających do Polski
można przeczytać w książkach pt. Powrót do Polski oraz Emerytura reemigranta w Polsce autor-
stwa niżej podpisanej).

Trzeba wiedzieć, że otrzymanie obywatelstwa to nie formalność. Jest to przywilej, który mo-
że być odmówiony z wielu przyczyn: kryminalnej przeszłości, zbyt długiego pobytu za gra-
nicą, zerwania kontaktu ze Stanami, niepłacenia alimentów i wielu innych powodów. Co

gorsze, niekiedy grzechy przeszłości powodują, że wnioskodawcy zamiast obywatelskiego
certyfikatu otrzymują… nakaz deportacji.

W czasie procedury naturalizacji potknąć się może nawet ktoś o nieposzlakowanym charak-
terze wskutek niewiedzy (np. nieświadome korzystanie z podrobionych dokumentów,
udział w wyborach), zaniedbania pewnych formalności (np. przegapienie rejestracji do służ-
by wojskowej), czy niefortunnego wydarzenia.

Zanim stały rezydent uzyska obywatelstwo, może utracić swój status z licznych powodów,
być deportowany albo niewpuszczony do kraju. Przedłużony pobyt w Polsce może mieć
poważne konsekwencje. Warto o tym wiedzieć, żeby kiedyś nie zostać zaskoczonym na gra-
nicy.

Niniejsza książka – Obywatelstwo z przeszkodami – pozwoli ci uniknąć wielu problemów.
Dzięki niej dowiesz się, jak sprawdzić i oczyścić swoją kryminalną kartotekę. Poznasz dzia-
łanie Urzędu Imigracyjnego i służby granicznej od podszewki. Dowiesz się, jakie są wymogi
naturalizacji, jak je spełnić i jak przygotować się, by iść na spotkanie naturalizacyjne na
pewniaka.

Bezproblemowej drogi do amerykańskiego paszportu życzy Państwu

Elżbieta Baumgartner
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2. OCZYŚĆ SWOJĄ KRYMINALNĄ

KARTOTEKĘ

Dla każdego przyszłego obywatela nieposzlakowana kryminalna kartoteka ma pierwszo-
rzędne znacznie. Niestety, niefortunne wydarzenie, pech czy nieporozumienie mogą przy-
czynić się do tego, że wejdziesz w kontakt z systemem sprawiedliwości.

Musisz wiedzieć, że każde aresztowanie powoduje stworzenie twojej policyjnej kartoteki,
zwanej w Stanach kryminalną (criminal record), niezależnie od przyszłego wyniku – unie-
winnienia czy oddalenia sprawy. Posiadanie kryminalnej historii ma drakońskie konse-
kwencje imigracyjne, więc musisz być ich świadom.

2.1. Co to jest historia notowań policyjnych

Stanowa kartoteka

Definicja: “RAP” – to skrót od Record of Arrests and Prosecutions. “Rap sheet” to historia

notowań policyjnych i skazań (convictions) osoby oskarżonej o przestępstwo w jej stanie.

Jeżeli kiedykolwiek zostałeś aresztowany, to masz permanentną kartotekę kryminalną
(rap sheet), nawet jeżeli twoja sprawa została oddalona (dismissed)

albo zostałeś uniewinniony (fund not guilty).

Historia notowań (rap sheet) zawiera informacje o aresztach, sądowych nakazach (warrants),
wniesionych zarzutach (charges filed), dyspozycji zarzutów (skazanie, uniewinnienie, przy-
znanie się do winy, oddalenie zarzutów – dismissed charges), otrzymanych wyrokach, czasie
nadzoru (supervised realese time), zaświadczeniu o rehabilitacji (certificate of rehabilitation) itp.
Informacje o przestępstwach młodocianych tam nie figurują.

Stanowe rap sheets zbierane są przez stanową policję w stanowym rejestrze kryminalnym. Za
każdym razem, gdy ktoś jest aresztowany lub ma pobrane odciski palców, policja śle wpis
do tego rejestru, tak że rap sheet zawiera dane tylko o kryminalnej historii tej osoby w danym
stanie. Te informacje są również przekazywane do Federalnego Biura Śledczego (Federal
Bureau of Investigation – FBI).

“Rap sheet” Federalnego Biura Śledczego

Federal Bureau of Investigation (Federalne Biuro Śledcze) to federalna policja, która jest
śledczym ramieniem federalnego Departamentu Sprawiedliwości (U.S. Department of Justi-
ce). FBI zwalcza przypadki naruszania federalnego prawa kryminalnego, takie jak oszustwa
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bankowe, hazard, korupcja, łamanie praw obywatelskich, międzystanowy transport skra-
dzionego mienia czy nieprawidłowe wybory.

Rap sheets w FBI zwane są rekordami identyfikacyjnymi (Information Records) albo rekor-
dami historii kryminalnej (Criminal History Records). Federal Bureau of Investigation gro-
madzi historie notowań policyjnych od wszystkich stanów oraz od rządu federalnego. Wy-
dział FBI – Criminal Justice Information Services (CJIS) – zajmuje się obsługą federalnych
kryminalnych kartotek (FBI rap sheets).

Kiedykolwiek masz odciski palców pobrane z powodu aresztu, zatrudnienia w rządzie fede-
ralnym czy służby wojskowej, informacje słane są do FBI i tam zbierane. Jeżeli odciski pal-
ców związane są z aresztem, to rekord identyfikacyjny zawiera nazwę agencji ślącej odciski
do FBI, datę aresztu, zarzuty przeciw zatrzymanemu, rozporządzenie aresztu (arrest disposi-
tion), jeżeli jest znane. Wszystkie dane związane z aresztem w rekordzie identyfikacyjnym są
zbierane z formularzy odcisków palców, z raportów o dyspozycji i innych wpisów przeka-
zywanych przez organy wymiaru sprawiedliwości.

Każdy areszt o podłożu kryminalnym, z powodu którego CJIS otrzymuje odciski palców,
powinien mieć dyspozycję.

Definicja: Dyspozycja (disposition) – to finałowa akcja przedsięwzięta w wyniku aresztu.
Dyspozycja może stwierdzić, że zarzuty zostały zmienione, zaniechane albo podać orzecze-
nie sądu (skazanie). Dyspozycja może stwierdzać, że zarzuty zostały zmienione czy wycofa-
ne, albo może podawać orzeczenie sądu.

Następujące agencje wymiaru sprawiedliwości przekazują odciski palców i dyspozycje
aresztu do Criminal Justice Information Services:

 stanowe rejestry kryminalne (State Criminal History Repositories);

 aresztujące agencje, takie jak departamenty policji, biura szeryfa, więzienia;

 stanowe, federalne i lokalne sądy;

 agencje federalne, takie jak U.S. Drug Enforcement Agency, Bureau of Alcohol, To-
bacco and Firearms, U.S. Marshals, U.S. Citizenship and Immigration Service.

Służby wymiaru sprawiedliwości uaktualniają informacje dotyczące dyspozycji sprawy, śląc
je do FBI i do Międzystanowego Indeksu Identyfikacyjnego (Interstate Identification Index –
III) poprzez Krajowe Kryminalne Centrum Informacyjne (National Crime Information Cen-

ter – NCIC).

Interstate Identification Index jest systemem umożliwiającym wymianę między stanami in-
formacji o historii kryminalnej ludności. Dzięki III, FBI ma dostęp do kartotek osób areszto-
wanych i skazanych za zbrodnie czy poważne występki na mocy stanowego czy federalnego

prawa. (Za poważny występek – serious misdemeanor – uważa się czyn zabroniony zagrożony
karą więzienia trzech lat lub dłuższą). FBI obsługuje niekryminalne zapytania o karalność
(background checks) poza systemem III.

“Rap sheet” to potoczna nazwa kryminalnej kartoteki utrzymywanej przez stanową policję
i FBI, która zawiera listę wszystkich aresztów i skazań osób oskarżonych o popełnienie

przestępstw. Jeżeli byłeś kiedyś aresztowany, to masz “rap sheet”.




