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Obcokrajowcy zamieszkujący legalnie w USA
mogą uzyskać wiele świadczeń i usług bez
numeru Social Security. Numer ten nie
jest wymagany do uzyskania prawa jazdy,
zapisania się do szkoły, wykupienia prywatnego
ubezpieczenia zdrowotnego lub ubiegania się
o szkolne programy dożywiania czy dotacje
mieszkaniowe.

Czy obcokrajowiec potrzebuje numeru
Social Security?
Obcokrajowcy, którzy nie chcą podejmować
zatrudnienia w United States, prawdopodobnie
nie potrzebują numeru Social Security.
Zasadniczo tylko obcokrajowcy upoważnieni
do podjęcia zatrudnienia w United States
przez Departament of Homeland Security
(DHS) mogą uzyskać numer Social Security.
Numery Social Security służą do zgłaszania
wynagrodzenia władzom oraz do ustalenia,
czy podatnik kwalifikuje się do świadczeń
z tytułu Social Security. Numer Social Security
wymagany jest do podjęcia zatrudnienia,
otrzymywania świadczeń Social Security oraz
innych usług publicznych.

Niektóre organizacje używają numerów Social
Security w swoich dokumentach w celach
identyfikacyjnych. Większość z nich może
jednak zidentyfikować petenta w inny sposób na
jego życzenie.
Nie możemy przydzielić numeru Social Security
wyłącznie w celu uzyskania prawa jazdy lub
usługi wymagającej sprawdzenia zdolności
kredytowej.

SocialSecurity.gov
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Chociaż wiele firm, takich jak banki i firmy
kredytowe, może poprosić o podanie numeru
Social Security, zazwyczaj jego podanie nie jest
wymagane.

Co trzeba przynieść do biura
Social Security?
Należy udowodnić swoją tożsamość
i status imigracyjny upoważniający do
podjęcia zatrudnienia.

Jak można uzyskać numer i kartę
Social Security?

Aby udowodnić swoją tożsamość i status
imigracyjny upoważniający do podjęcia
zatrudnienia, należy okazać nam swoje
aktualne dokumenty imigracyjne w USA i ważny
paszport zagraniczny. Akceptowane dokumenty
imigracyjne obejmują:

Imigranci mogą uzyskać te dokumenty na dwa
sposoby:
• Przy składaniu wniosku o wizę imigracyjną
do U.S. Department of State przed
przyjazdem do United States można złożyć
wniosek w swoim kraju ojczystym. W prawie
wszystkich przypadkach, ubiegając się
o numer i kartę Social Security jednocześnie
z wnioskiem o wizę imigracyjną, nie trzeba
odwiedzać biura Social Security w United
States. (Aby uzyskać więcej informacji, patrz
www.socialsecurity.gov/ssnvisa); lub

• Formularz I-551 (karta stałego pobytu,
wiza imigracyjna nadająca się do odczytu
maszynowego);
• Pieczęć wjazdowa wskazująca klasę
dopuszczenia zezwalającą na podjęcie
zatrudnienia;
• Formularz I-94 (Arrival/Departure Record);
lub

• Można osobiście odwiedzić biuro Social
Security. (Patrz niżej, co trzeba przynieść ze
sobą do biura Social Security).

• Formularz I-766 (Employment Authorization
Document/EAD).

Osoby nie będące imigrantami mogą ubiegać
się na dwa sposoby, w zależności od statusu
swojej wizy:

Osoby przebywające w ramach wymiany:
Osoby przebywającą w ramach wymiany
z wizami J-1 lub J-2 , muszą również okazać
DS-2019, Certificate of Eligibility for Exchange
Visitor Status lub EAD. Uczniowie i studenci
z wizą J-1, stażyści na uczelni lub zagraniczni
goście muszą dostarczyć pismo od swojego
sponsora. Pismo musi być na papierze
firmowym sponsora z oryginalnym podpisem
i musi zawierać upoważnienie do podjęcia
zatrudnienia.

• Jeśli przebywają w United States legalnie
i planują ubiegać się o zezwolenie na
pracę od DHS, US Citizenship and
Immigration Services (USCIS), mogą
ubiegać się o numer Social Security na tym
samym formularzu wniosku USCIS I-765
(Application for Employment Authorization).
(Aby uzyskać więcej informacji, patrz
www.ssa.gov/ssnvisa/ebe.html).

Uczniowie i studenci zagraniczni: Jeśli mają
wizę F-1 lub M-1, muszą okazać formularz
I-20, Certificate of Eligibility for Nonimmigrant
Student Status lub list Designated School
Official (DSO). Aby uzyskać informacje na temat
innych dokumentów, które uczniowie i studenci
muszą dostarczyć, należy poprosić o publikację
pt. International Students And Social Security
Numbers (publikacja nr 05-10181-PO).

• Przebywający w United States legalnie,
mające status wizowy pozwalający na
podjęcie zatrudnienia, aby złożyć wniosek,
trzeba udać się do biura Social Security
osobiście.
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Należy udowodnić swój wiek.

Opłata za złożenie wniosku o wydanie
numeru i karty Social Security

Należy przedstawić swój zagraniczny akt
urodzenia, jeśli petent go posiada lub może go
otrzymać w ciągu 10 dni roboczych. Jeśli nie,
możemy wziąć pod uwagę inne dokumenty,
takie jak ważny paszport lub dokument wydany
przez DHS potwierdzający wiek.

Ubieganie się o numer i kartę Social Security
jest bezpłatne.

Co można zrobić, jeśli numer jest
potrzebny do innych celów?

Należy wypełnić wniosek.

Nie mając upoważnienia DHS do podjęcia
zatrudnienia w United States, można uzyskać
numer Social Security tylko w sytuacji, kiedy
petent może udowodnić, że potrzebuje go
z ważnej przyczyny niezwiązanej z pracą. Np.
może się tak zdarzyć, jeśli prawo stanowe lub
federalne wymaga posiadania numeru Social
Security do uzyskania świadczeń, do których
otrzymywania uprawnienia petenta zostały już
zweryfikowane.

Należy wypełnić Application for a Social Security
Card (Form SS-5). Można to zrobić w biurze
Social Security lub znaleźć na naszej stronie
internetowej, wydrukować i przynieść ze sobą
kopię formularza wniosku.
Ważne: Wszystkie dokumenty muszą być
oryginałami lub kopiami poświadczonymi przez
instytucję, która je wydała. Nie akceptujemy
kserokopii ani notarialnych kopii dokumentów.
Nie akceptujemy również pokwitowania
wskazującego, że wnioskodawca złożył wniosek
o wydanie dokumentu.

Jeśli numer jest potrzebny do celów
podatkowych i petent nie ma uprawnień do
podjęcia zatrudnienia w United States, może
ubiegać się o Individual Taxpayer Identification
Number (ITIN) z Internal Revenue Service
(IRS). Należy odwiedzić IRS osobiście
lub zadzwonić pod bezpłatny numer IRS
1-800-TAXFORM (1-800-829-3676) i poprosić
o Formularz W-7, Wniosek o indywidualny
numer identyfikacji podatnika.

Możemy użyć jednego dokumentu do dwóch
celów. Na przykład możemy użyć DHS EAD
jako dowodu zarówno tożsamości, jak i statusu
imigracyjnego upoważniającego do podjęcia
zatrudnienia. Akt urodzenia lub paszport
mogą być użyte do potwierdzenia wieku.
Należy jednak przedstawić co najmniej dwa
oddzielne dokumenty.

Jeśli firma lub agencja rządowa wymaga
podania numeru Social Security, a petent
nie ma uprawnień do podjęcia zatrudnienia
w United States, powinien zapytać, czy
może zostać zidentyfikowany w inny sposób.
W większości przypadków będzie można
uzyskać potrzebną usługę lub prawo jazdy bez
numeru Social Security.

Kiedy należy złożyć wniosek?
Zalecamy odczekanie 10 dni od przybycia do
United States przed ubieganiem się o numer
Social Security, aby ułatwić nam weryfikację
dokumentów DHS w Internecie, co przyspieszy
przetwarzanie wniosku o wydanie numeru
Social Security.

Kontakty z Urzędem
Ubezpieczeń Społecznych

Kartę z numerem Social Security wyślemy
pocztą po otrzymaniu wszystkich danych
osobowych i zweryfikowaniu dokumentów
w urzędach, które je wystawiły.

Z Urzędem Ubezpieczeń Społecznych można
się kontaktować na kilka sposobów, m.in. online,
telefonicznie i osobiście. Jesteśmy tu po to, aby
odpowiadać na pytania i służyć Państwu. Od
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ponad 80 lat Social Security zabezpiecza dzień
dzisiejszy i przyszłość, udzielając świadczeń
i ochrony finansowej milionom ludzi.

wszystkie dni tygodnia. Prosimy telefonować
bezpłatnie pod nr 1-800-772-1213 lub dla
niedosłyszących TTY 1-800-325-0778.

Prosimy odwiedzić nasz portal

Jeżeli niezbędny jest kontakt osobisty,
odpowiadamy w godzinach od 7:00 do 19:00,
od poniedziałku do piątku. W okresach szczytu
prosimy o cierpliwość, ponieważ można
wówczas częściej usłyszeć sygnał zajętości
i dłużej czekać na odebranie połączenia.
Chętnie Państwu służymy.

Najwygodniejszą metodą załatwiania spraw
w Urzędzie Ubezpieczeń Społecznych są
odwiedziny w portalu www.socialsecurity.gov.
Można tam:
• Otworzyć konto my Social Security.
Można tu sprawdzić swoje składki i ocenić
przewidywane świadczenia na podstawie
wyciągu pt. Social Security Statement,
wydrukować zaświadczenie o należnych
świadczeniach, zmienić dane konta
depozytowego, zwrócić się o nową kartę
Medicare, uzyskać nowy dokument
SSA-1099/1042S itd.
• Złożyć wniosek o „Extra Help (dodatkową
pomoc)” przy zakupach leków na receptę
w ramach Medicare
• Złożyć wniosek o emeryturę, rentę inwalidzką
i świadczenia Medicare
• Znaleźć teksty naszych publikacji
• Uzyskać odpowiedzi na często zadawane
pytania oraz
• Wiele innych informacji!
Niektóre z nich są dostępne tylko po angielsku.
Prosimy odwiedzić portal wielojęzyczny,
aby uzyskać informacje po polsku. Podczas
załatwiania spraw w Social Security dostępni są
tłumacze, którzy udzielają bezpłatnej pomocy.
Można korzystać z ich usług podczas rozmów
telefonicznych i w naszych biurach.
Prosimy do nas zadzwonić
Osobom nie mającym dostępu do internetu
oferujemy liczne zautomatyzowane usługi
telefoniczne, czynne przez cała dobę i we
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