Pracujący Obcokrajowcy i Numery
Ubezpieczenia Społecznego

N

umery Ubezpieczenia Społecznego służą do
przekazywania informacji o zarobkach urzędom
państwowym i ustalania prawa do pobierania świadczeń
z Ubezpieczeń Społecznych. Numer Ubezpieczenia
Społecznego jest potrzebny, aby móc pracować, pobierać
świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych oraz otrzymywać
inne usługi rządowe.
Jeśli Pan/Pani przebywa tymczasowo w Stanach
Zjednoczonych w związku z pracą, pracodawca poprosi
Pana/Panią o numer Ubezpieczenia Społecznego.
Tylko cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie na
pracę z Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
(Department of Homeland Security, DHS) mogą ubiegać się
o wydanie numeru Ubezpieczenia Społecznego.
Pomimo tego, że inne przedsiębiorstwa takie jak banki,
towarzystwa kredytowe mogą poprosić o Pana/Pani numer
Ubezpieczenia Społecznego , nie ma obowiązku, aby im go
pokazać. Istnieje wiele usług, które Pan/Pani może uzyskać
bez potrzeby posiadania numeru Ubezpieczenia Socjalnego,
w tym prawo jazdy.

Co muszę zrobić, aby móc pracować
w Stanach Zjednoczonych?
Po pierwsze, musi Pan/Pani mieć dokumenty
stwierdzające status imigracyjny i zezwolenie na pracę
w USA. Następnie należy złożyć wniosek o wydanie numeru
i karty Ubezpieczenia Społecznego w Urzędzie Ubezpieczeń
Społecznych. Radzimy jednak, aby Pan/Pani poczekał/a
10 dni od momentu przyjazdu, zanim zacznie się ubiegać
o wydanie Panu/Pani numeru Ubezpieczenia Społecznego.
To zapewni, że Urząd Ubezpieczenia Społecznego będzie
mógł zweryfikować Pana/Pani dokumenty.
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Jak ubiegać się o numer i kartę
Ubezpieczenia Społecznego?
Ubieganie się o numer i kartę Ubezpieczenia Społecznego
jest bezpłatne. Aby złożyć wniosek należy:
• Wypełnić Wniosek o Wydanie Karty Ubezpieczenia
Społecznego(Formularz SS-5-PO); oraz
• Przedstawić nam oryginalne dokumenty stwierdzające
Pana/Pani:
—— Tożsamość;
—— Zezwolenie na pracę z statusem imigracyjnym; oraz
—— Wiek.
• Dostarczyć wypełniony wniosek i oryginały
dokumentów do lokalnego biura Ubezpieczeń
Społecznych.
Wszystkie dokumenty muszą być albo oryginałami,
albo kopiami poświadczonymi przez wystawiający
je urząd. Nie przyjmujemy fotokopii ani notarialnie
potwierdzonych kopii dokumentów. Nie akceptujemy
również pokwitowań jako dowodów, że ubiegał/a się Pan/
Pani o wydanie dokumentu.
Możemy wykorzystać jeden dokument w dwóch celach.
Na przykład, możemy użyć Pana/Pani zezwolenie na pracę
z Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego (DHS)
zarówno jako dowód tożsamości, jak i prawa do pracy.
Jednak Pan/Pani musi nam przedstawić co najmniej dwa
różne dokumenty.

Tożsamość i pozwolenie do pracy z statusem
imigracyjnym

Aby potwierdzić Pana/Panią tożsamość oraz
zezwolenie na pracę z statusem imigracyjnym, poprosimy
o przedstawienie nam aktualnych dokumentów
imigracyjnych oraz ważnego paszportu. Akceptowane są
następujące dokumenty imigracyjne:
• Formularz I-551;
• Formularz I-94 (Arrival/Departure Record 0151Protokołu
Przyjazdu i Odjazdu) przedstawiając pozwolenie do
pracy z DHS; lub
• Formularz I-766 (Pozwolenie do pracy z DHS).
Osoby wizytujące: Wizytator J-1 musi nam przedstawić
dokument DS-2019, Certificate of Eligibility for Exchange
Visitor Status (Zaświadczenie o statusie osoby wizytującej
w ramach programu wymiany). Dodatkowo studenci
J-1,studenci stażyści, lub wizytatorzy międzynarodowi
muszą przedstawić list od swojego sponsora w celu
udowodnienia zatrudnienia. List powinien być napisany na
papierze firmowym sponsora i zawierać oryginalny podpis
uprawniający Cię do zatrudnienia.
(Cd na drugiej stronie)
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Studenci międzynarodowi: Student F-1 lub student M-1
musi nam również przedstawić Formularz I-20, Certificate of
Eligibility for Nonimmigrant Student Status (Zaświadczenie
o statusie studenta nieimigracyjnego). Dodatkowo mogą być
potrzebne dokumenty potwierdzające zdolność do pracy.
W celu uzyskania więcej informacji prosimy zajrzeć do
dokumentu Studenci zagraniczni i numery Ubezpieczenia
Społecznego (Publikacja Nr 05-10181-PO).

Wiek

Musi Pan/Pani przedstawić metrykę urodzenia, o ile
ją Pan/Pani posiada lub może uzyskać w przeciągu 10 dni
roboczych. Jeśli jest to niemożliwe, w celu potwierdzenia
Pana/Pani wieku możemy zaakceptować inne dokumenty,
takie jak paszport lub dokument wydany przez Departament
Bezpieczeństwa Narodowego (DHS).

Jak długo trzeba czekać na otrzymanie
numeru Ubezpieczenia Społecznego?
Zanim przyznamy Panu/Pani numer Ubezpieczenia
Społecznego, musimy zweryfikować Pana/Pani dokumenty
z Departamentem Bezpieczeństwa Narodowego (DHS).
Po uzyskaniu weryfikacji z DHS, prześlemy pocztą Pańską
kartę Ubezpieczenia Społecznego. Najczęściej jesteśmy w
stanie zweryfikować Pana/Pani dokumenty z DHS dosyć
szybko poprzez Internet. Jeżeli dokumentów nie da się
sprawdzić przez Internet, DHS może potrzebować kilku
tygodni na udzielenie nam stosownych informacji. Ściśle
współpracujemy z DHS, aby skrócić te terminy.

Czy muszę posiadać swój numer zanim
zacznę pracować?

W trakcie oczekiwania na numer Ubezpieczenia
Społecznego Pana/Pani pracodawca może posłużyć się
listem od nas, stwierdzającym, że złożył/a Pan/Pani wniosek
o wydanie numeru. Pana/Pani pracodawca może użyć Pana/
Pani dokumentów imigracyjnych jako dowód na to, że ma
Pan/Pani pozwolenie na pracę w USA.
Pracodawcy mogą znaleźć więcej
informacji na ten temat w Internecie na stronie
www.socialsecurity.gov/employer/hiring.htm.

Skontaktuj się z Urzędem Ubezpieczenia
Społecznego
W celu uzyskania więcej informacji oraz znalezienia kopii
naszych publikacji, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony
internetowej www.socialsecurity.gov lub zadzwonić pod nasz
bezpłatny numer, 1-800-772-1213 (dla osób niesłyszących
lub niedosłyszących, prosimy zadzwonić pod nasz numer
TTZ 1-800-325-0778). Wszystkie rozmowy są traktowane
poufnie. Jeśli mówią Państwo po hiszpańsku, proszę nacisnąć
2. Dla wszystkich innych języków, proszę wybrać 1 i pozostać
na linii w ciszy, podczas automatycznej odpowiedzi
w języku angielskim, aż do momentu odpowiedzi przez
naszego przedstawiciela. Nasz przedstawiciel skontaktuje
się z tłumaczem, aby pomógł w rozmowie telefonicznej
z Państwem. Usługi tłumaczeniowe są gratis W godzinach
od 7: 00 do 19: 00 odpowiadamy na poszczególne pytania, od
poniedziałku do piątku. Zautomatyzowany serwis udziela
informacji 24 godziny na dobę w języku angielskim.
Staramy się zapewnić fachową i uprzejmą obsługę. Dlatego
też, niektóre rozmowy telefoniczne monitorowane są przez
innego przedstawiciela Urzędu Ubezpieczeń Społecznych.

Nie wymagamy posiadania numeru Ubezpieczenia
Społecznego przed podjęciem pracy. Jednakże Urząd
Skarbowy (Internal Revenue Service, IRS) wymaga od
pracodawców informowania o zarobkach pracowników przy
użyciu numerów Ubezpieczenia Społecznego.
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