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W roku 2016 rozprowadzaliśmy przeciętnie
2,6 miliarda dolarów na świadczenia dl
4,3 miliona dzieci, których rodzice (jedno lub
oboje) byli niepełnosprawni, na emeryturze
lub zmarli. Te pieniądze pomogły rodzinom
w niezbędnych do życia wydatków i umożliwiły
tym dzieciom ukończenie szkoły średniej. Gdy
rodzic staje się niepełnosprawny lub umiera,
świadczenia Social Security przyczyniają się do
ustabilizowania finansowej przyszłości rodziny.

Benefits for Children With Disabilities
(Publication No. 05-10026) (Świadczenia dla
niepełnosprawnych nieletnich).

UWAGA: Niepełnosprawne dzieci i osoby
nieletnie, których rodzice mają ograniczone
dochody lub środki finansowe, mogą być
uprawnione do zasiłku uzupełniającego
z ubezpieczenia społecznego (SSI). Prosimy
przeczytać publikację

• wieku do 18 lat,

SocialSecurity.gov

Kto może uzyskać świadczenia dla
dzieci?
Uprawnione są dzieci i osoby nieletnie i nie
będące w związku małżeńskim, które spełniają
następujące warunki:
• wiek 18-19 lat, jeżeli uczą się w dziennej
szkole średniej (do 12 klasy) lub
• wiek od 18 lat, jeżeli są niezdolne do pracy
i jeżeli ta niezdolność nastąpiła przed
ukończeniem 22 lat.

(Cd na drugiej stronie)
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W pewnych okolicznościach możemy także
wypłacać zasiłki Pasierbom, wnukom, wnuko
z drugiego małżeństwa dzieci, lub dzieciom
adoptowanym.

musi nas o tym powiadomić. Potrzebne jest
zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły
podpisane upoważnioną osobę. Świadczenia
będą zwykle kontynuowane aż do ukończenia
szkoły, lecz nie dłużej niż do osiągnięcia 19 lat.

Aby uzyskać świadczenia, dziecko musi mieć:

Dziecko niepełnosprawne

• Rodzica niezdolnego do pracy lub
emerytowanego oraz uprawnionego
do świadczeń z Urzędu Ubezpieczeń
Społecznych lub

Świadczenia dla dzieci niepełnosprawnych będą
kontynuowane do 18 lat. Świadczenia dla dzieci
niepełnosprawnych będą również należne po
ukończeniu 18 lat, jeżeli niepełnosprawność
powstała przed ukończeniem 22 lat.

• Rodzica, który zmarł po przepracowaniu
dostatecznie długiego okresu, w ciągu
którego opłacał podatki na ubezpieczenie
społeczne.

Opiekunowie dzieci
Świadczenia dla osób podbierających
świadczenia z tytułu opieki nad dziećmi mogą
ustać w innym terminie niż świadczenia dla
dziecka.

Dokumenty potrzebne do wniosku
o świadczenia dla dzieci
Do wniosku o świadczenia dla dziecka
trzeba załączyć jego akt urodzenia i podać
numery SS rodziców i dziecka. Zależnie one
od rodzaju świadczenia mogą być również
potrzebne inne dokumenty. Np. ubiegając
się o świadczenia dla dziecka osoby zmarłej
trzeba załączyć świadectwo zgonu zmarłego
rodzica. Ubiegając się o świadczenia dla
dziecka z niepełnosprawnego trzeba załączyć
świadectwo niepełnosprawności. Przedstawiciel
Urzędu Ubezpieczeń poinformuje osobiście,
jakie jeszcze dokumenty mogą być potrzebne.

Jeżeli dziecko nie jest niepełnosprawne,
świadczenia dla opiekuna ustaną, gdy dziecko
skończy 16 lat.
Jeżeli dziecko jest upośledzone, świadczenia
dla opiekuna będą wypłacane, jeżeli opiekun
sprawuje opiekę rodzicielską i ponosi
odpowiedzialność za dziecko upośledzone
umysłowo. świadczenia dla opiekuna mogą być
również nadal wypłacane, jeżeli podopieczny
jest upośledzony fizycznie. Zanim dziecko
ukończy 16 lat, przyślemy powiadomienie
o warunkach kontynuowania świadczenia.

Świadczenia mogą być nadal
wypłacane w wieku 18 lat

Ile rodzina może otrzymać?

Świadczenia ustają po ukończeniu 18 lat, chyba
że świadczeniobiorca jest uczniem osoba
niepełnosprawna.

Dziecko w rodzinie może otrzymywać
maksymalnie połowę pełnej emerytury lub renty
rodzica. Jeżeli dziecko pobiera świadczenie
jako spadkobierca, może uzyskać do 75 procent
podstawowego świadczenia Social Security
pobieranego przez zmarłego rodzica. Jednak
istnieje pułap kwoty wypłat dla rodziny. Kwota
maksymalna jest określana w ramach wyliczania
wszystkich świadczeń z Social Security. Może
ona wynosić od 150 do 180 procent pełnej
kwoty świadczenia dla rodzica. Jeżeli całkowita
kwota należna dla wszystkich członków rodziny
przekroczy ten limit, zmniejszamy świadczenia

Uczniowie
Na trzy miesiące przed ukończeniem przez
dziecko 18 lat przyślemy powiadomienie
o ustaniu świadczeń po jego 18 urodzinach.
Świadczenia będą nadal wypłacane, jeżeli
dziecko uczy się pełnym wymiarze czasu
w szkole średniej (lub podstawowej). Jeżeli
dziecko ma mniej niż 19 lat i nadal chodzi
do szkoły średniej lub podstawowej, szkołą
2

(Cd na drugiej stronie)
Świadczenia dla dzieci

wszystkich osób (oprócz samego rodzica)
proporcjonalnie, tak aby kwota całkowita byłą
równa kwocie maksymalnej.

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.

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.

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.

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!
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