Numery Ubezpieczenia Społecznego
dla dzieci
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Pierwszą rzeczą, jaka powinna znaleźć się
na liście spraw do załatwienia po przyjściu na
świat dziecka jest uzyskanie dla niego numeru
ubezpieczenia społecznego (Social Security).
Najłatwiej to zrobić w momencie dostarczania
w szpitalu informacji w celu uzyskania dla
dziecka aktu urodzenia. Składając wniosek
o numer w późniejszym terminie, już w Urzędzie
Ubezpieczeń Społecznych, trzeba będzie
się liczyć z opóźnieniami wynikającymi
z konieczności sprawdzenia przez nas
aktu urodzenia.

Dlaczego trzeba uzyskać numeru
dla dziecka?
Numer ubezpieczenia społecznego dla
dziecka jest potrzebny w celu potwierdzenia
w deklaracji podatkowej, że jest ono na
utrzymaniu rodziców. Numer może również być
potrzebny, aby:
• otworzyć dla dziecka rachunek osobisty
w banku,
• nabyć obligacje oszczędnościowe,
• ubiegać się o ubezpieczenie medyczne,
• starać się o świadczenia rządowe.
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Czy dziecko musi mieć numer
ubezpieczenia społecznego

— jego wiek oraz
— tożsamość.
• Przedstawić własny dokument tożsamości.

Nie. Uzyskanie numeru ubezpieczenia
społecznego dla nowo narodzonego dziecka
jest dobrowolne. Uzyskanie tego numeru zaraz
po urodzeniu się dziecka ma wiele zalet. O ten
numer można się ubiegać składając wniosek
o wydanie aktu urodzenia dziecka. Urząd
stanowy wystawiający akty urodzenia przekaże
nam informacje o dziecku, a my wyślemy pocztą
kartę ubezpieczenia społecznego.

UWAGA: W niektórych miejscowościach urząd
pocztowy nie doręczy karty dla dziecka, jeżeli
na skrzynce pocztowej nie będzie uwidocznione
jego imię.
Dzieci w wieku od 12 lat: osoba w wieku od
12 lat występująca o udzielenie oryginalnego
numeru ubezpieczenia społecznego musi stawić
się osobiście na rozmowę, nawet jeśli wniosek
został podpisany przez rodzica lub opiekuna
w jego imieniu.

Składając wniosek w Urzędzie Ubezpieczeń
Społecznych, trzeba będzie przedstawić
dokument stwierdzający obywatelstwo
amerykańskie dziecka, jego wiek i tożsamość,
oraz okazać własny dowód tożsamości.
Sprawdzenie aktu urodzenia dziecka może
wydłużyć czas wystawienia karty nawet do
12 tygodni. Aby sprawdzić akt urodzenia,
Urząd Ubezpieczeń Społecznych skontaktuje
się z urzędem, który wystawił akt. Dokonujemy
tej weryfikacji, aby zapobiec posługiwaniu się
fałszywymi aktami stanu cywilnego w celu
uzyskania numeru ubezpieczenia społecznego
pod fałszywym nazwiskiem.

Obywatelstwo
Możemy przyjąć następujące dokumenty
jako dowód amerykańskiego obywatelstwa:
amerykański akt urodzenia, potwierdzenie
narodzin wydane przez konsulat USA,
amerykański paszport, świadectwo przyznania
obywatelstwa (Certificate of Naturalization) lub
zaświadczenie o obywatelstwie (Certificate
of Citizenship). Obcokrajowcy powinni się
zapoznać z publikacją Numery Ubezpieczenia
Społecznego dla Obcokrajowców
(publikacja nr 05-10096-PO).

Jak ubiegać się o numer?
W szpitalu: można ubiegać się o numer
ubezpieczenia społecznego dla swojego
dziecka w momencie dostarczania danych do
aktu urodzenia. W tym celu trzeba przedstawić
numery ubezpieczenia społecznego obojga
rodziców dziecka, o ile jest to możliwe. Nawet
jeżeli numery ubezpieczenia społecznego
obojga rodziców nie są znane, i tak można
ubiegać się o numer dla swojego dziecka.

Wiek
Jeżeli dziecko urodziło się na terytorium Stanów
Zjednoczonych, należy przedstawić jego akt
urodzenia. (Jeżeli ten akt istnieje, trzeba go
przedstawić obowiązkowo). Jeżeli akt urodzenia
nie istnieje, możemy przyjąć:
• zaświadczenie z datą urodzenia wydane
dla dziecka w wieku do lat 5 lat przez
instytucję religijną,

W Urzędzie Ubezpieczeń Społecznych:
jeżeli wniosek o numer zostanie złożony
w późniejszym terminie, trzeba będzie:

• zaświadczenie o narodzinach wydane przez
szpital w USA lub

• wypełnić Wniosek o wydanie
Karty Ubezpieczenia Społecznego
(formularz SS-5-INST-PO) oraz

• paszport.
Jeżeli dziecko urodziło się poza terytorium
Stanów Zjednoczonych, trzeba przedstawić
jego zagraniczne świadectwo urodzenia (jeżeli
wnioskodawca je posiada lub jeżeli może

• przedstawić oryginalne
dokumenty stwierdzające:
— amerykańskie obywatelstwo dziecka,
2

(Cd na drugiej stronie)
Numery Ubezpieczenia Społecznego dla dzieci

uzyskać kopię w ciągu 10 dni roboczych).
Jeżeli nie można takiego świadectwa uzyskać,
możemy przyjąć:

paszport. Jeżeli wnioskodawca nie ma
żadnego z tych dokumentów, poprosimy o inny
dokument, na przykład:

• Certificate of Birth Abroad (FS-545,
świadectwo urodzenia dziecka zagranicą),

• legitymację pracowniczą,

• Certificate of Report of Birth (DS-1350,
świadectwo zgłoszenia narodzin),

• kartę ubezpieczeniowa (inną niż Medicare),

• legitymację szkolną,
• amerykańska legitymację wojskową lub

• Consular Report of Birth Abroad (FS-240,
konsularne zgłoszenie urodzenia dziecka
zagranicą),

• polisę ubezpieczenia na życie.
Musimy zobaczyć ich oryginały lub kopie
poświadczone przez urząd, który je wystawił.
Fotokopie ani odpisy poświadczone
notarialnie nie będą akceptowane. Możemy
wykorzystać jeden dokument do dwóch
celów. Na przykład możemy wykorzystać
paszport amerykański jako dowód zarówno
obywatelstwa, jak i tożsamości, albo akt
urodzenia dziecka jako dowód wieku
i obywatelstwa. Trzeba jednak przedstawić co
najmniej dwa różne dokumenty.

• Certificate of Naturalization (świadectwo
nadania obywatelstwa USA), lub
• paszport.

Tożsamość
Tożsamość dziecka: możemy przyjąć
tylko niektóre dokumenty jako dowód
tożsamości dziecka. Dokument musi być
aktualny (z bieżącą datą ważności) oraz
uwidaczniać imię i nazwisko dziecka i jego
dane identyfikacyjne. Pożądana jest niedawno
wykonana fotografia. Zasadniczo akceptujemy
dokumenty tożsamości bez zdjęcia, jeżeli
zawierają informacje wystarczające do
identyfikacji dziecka (imię, wiek, data urodzenia
lub imiona rodziców). Wolimy zobaczyć
paszport amerykański. Jeżeli nie jest dostępny,
możemy zaakceptować jako dokument
tożsamości dziecka:

Numer i kartę prześlemy pocztą, gdy tylko
otrzymamy wszystkie informacje o dziecku
i sprawdzimy dokumenty.

Adopcja
Adoptowanemu dziecku może zostać
przyznany numer jeszcze przed zakończeniem
postępowania adopcyjnego, choć niekiedy lepiej
byłoby zaczekać. Będzie wtedy można starać
się o numer używając nowego nazwiska dziecka
i swojego nazwiska jako rodzica. Aby zgłosić
swoje dziecko w zeznaniu podatkowym jeszcze
w trakcie postępowania adopcyjnego, trzeba
skontaktować się z amerykańskim Urzędem
Skarbowym w celu uzyskania formularza
W-7A Application for Taxpayer Identification
Number for Pending U.S. Adoptions (Wniosek
o przyznanie numeru identyfikacyjnego
dla podatników w trakcie postępowania
adopcyjnego).

• wydaną przez stan kartę tożsamości,
• orzeczenie o adopcji,
• zaświadczenie od lekarza, przychodni lub
ze szpitala,
• dokument kościelny,
• zaświadczenie że szkoły lub przedszkola, lub
• legitymację szkolną.
Tożsamość wnioskodawcy: jeżeli
wnioskodawca jest obywatelem amerykańskim,
Urząd Ubezpieczeń Społecznych poprosi
o amerykańskie prawo jazdy, wydany przez
władze stanowe dokument tożsamości nie
będący prawem jazdy lub amerykański
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Ile to kosztuje

Stanowi przestępstwo:
• używanie cudzego numeru
ubezpieczenia społecznego,

Za wydanie numeru i karty ubezpieczenia
społecznego nie pobiera się żadnych
opłat. Jeżeli ktoś żąda opłaty za wydanie
numeru lub karty albo za jakąkolwiek usługę
dotyczącą ubezpieczeń społecznych , prosimy
pamiętać, że usługi Urzędu Ubezpieczeń
Społecznych są bezpłatne. O próbie pobrania
opłaty można nas powiadomić, dzwoniąc
pod numer Biura Inspektora Generalnego:
1-800-269-0271. ( TTY 1-866-501-2101 dla osob
gluchoniemych ) od godziny 10:00 do 16:00
czasu wschodniego lub na stronie internetowej
http://oig.ssa.gov/report.

• podawanie fałszywych informacji przy
ubieganiu się o numer oraz
• modyfikowanie, kupowanie i sprzedawanie
kart ubezpieczenia społecznego.

Kontakty z Urzędem
Ubezpieczeń Społecznych
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
ponad 80 lat Social Security zabezpiecza dzień
dzisiejszy i przyszłość, udzielając świadczeń
i ochrony finansowej milionom ludzi.

Co zrobić w przypadku utracenia karty
Jeżeli karta zostanie zgubiona lub skradziona,
można bezpłatnie otrzymać duplikat dla siebie
lub swojego dziecka. Dopuszczalne są tylko trzy
zmiany na rok, ale nie więcej niż 10 przez całe
życie. Jednak takie okoliczności, jak zmiana
imienia i nazwiska nie są wliczane do tego
limitu. Ograniczenia te nie dotyczą również
zmian w statusie obcokrajowca, które wymagają
uaktualnienia karty oraz przypadków, kiedy
zainteresowany udowodni, że potrzebuje karty,
aby uniknąć poważnych trudności życiowych.

Prosimy odwiedzić nasz portal
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.

Karta ubezpieczenia społecznego dziecka jest
ważnym dokumentem. Trzeba ją przechowywać
w bezpiecznym miejscu. Nie należy nosić karty
przy sobie.

Niewłaściwe używanie numeru
ubezpieczenia społecznego

• Złożyć wniosek o „Extra Help (dodatkową
pomoc)” przy zakupach leków na receptę
w ramach Medicare

Istnieje podejrzenie, że ktoś oszukańczo
używa numeru ubezpieczenia społecznego
dziecka, należy wnieść skargę do Federalnej
Komisji Handlu:

• Złożyć wniosek o emeryturę, rentę inwalidzką
i świadczenia Medicare
• Znaleźć teksty naszych publikacji

• Internet — www.identitytheft.gov;

• Uzyskać odpowiedzi na często zadawane
pytania oraz

• Telefon — 1-877-IDTHEFT (1-877-438-4338)
lub

• Wiele innych informacji!

• TTY — 1-866-653-4261.
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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
wszystkie dni tygodnia. Prosimy telefonować
bezpłatnie pod nr 1-800-772-1213 lub dla
niedosłyszących TTY 1-800-325-0778.
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.
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