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Numery Social Security służą do zgłaszania
zarobków władzom i do określania uprawnień
do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.
Numer Social Security jest potrzeby,
żeby dostać pracę, pobierać świadczenia
z ubezpieczeń społecznych i uzyskiwać niektóre
inne usługi od władz.
Osoby przebywające w Stanach Zjednoczonych
czasowo, aby tu pracować, pracodawca
zapyta o numer ubezpieczenia społecznego.
Zasadniczo osoby niebędące obywatelami
numer mogą uzyskać Social Security
tylko, jeżeli Departament Bezpieczeństwa
Wewnętrznego (Department of Homeland
Security, DHS) udzielił om zezwolenia na pracę
na pracę w Stanach Zjednoczonych.
Chociaż w wielu innych miejscach, takich jak
banki i instytucje finansowe, również pytają
o ten numer, nie ma obowiązku podawania
go. Można uzyskać wiele usług bez numeru
ubezpieczeń społecznych. Dotyczy do również
prawa jazdy.

Wymagania dotyczące zatrudnienia
w Stanach Zjednoczonych
Przede wszystkim trzeba mieć dokumenty
określające status imigracyjny w USA oraz
zezwolenie na pracę. Następnie należy złożyć
wniosek o numer ubezpieczenia społecznego
i kartę ubezpieczenia społecznego w urzędzie.

Składanie wniosku o numer i kartę
Social Security
Za złożenie wniosku o numer i kartę
ubezpieczenia społecznego nie pobiera się
żadnych opłat W tym celu w miejscowym
urzędzie Ubezpieczeń Społecznych należy:
• Wypełnić wniosek o wydanie karty
ubezpieczenia społecznego oraz
• Przedstawić oryginalne dokumenty
stwierdzające:
— Tożsamość
— Status imigracyjne i zezwolenie na
pracę oraz
— Wiek.
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Studenci zagraniczni Studenci z wizą F-1 lub
M-1 muszą również okazać formularz I-20,
Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student
Status (świadectwo przysługiwania statusu
studenta nie będącego imigrantem). Może być
również wymagana dodatkowa dokumentacja
wskazująca na zezwolenie na pracę. Aby
uzyskać więcej informacji należy poprosić
Studenci zagraniczni i numery Ubezpieczenia
Społecznego (publikację nr 05-10181-PO).

• Wypełniony wniosek i oryginalne dokumenty
należy przynieść do miejscowego urzędu
Ubezpieczeń Społecznych.
Musimy zobaczyć ich oryginały lub kopie
poświadczone przez urząd, który je wystawił.
Fotokopie ani odpisy poświadczone
notarialnie nie będą akceptowane. Możemy
również przyjąć poświadczenie złożenia
wniosku o wydanie dokumentu.
Możemy wykorzystać jeden dokument do
dwóch celów. Na przykład możemy wykorzystać
zezwolenie na pracę i jako dowód tożsamości,
i jako status imigranta uprawnionego do pracy.
Akt urodzenia lub paszport potwierdza wiek.
Trzeba przedstawić co najmniej dwa różne
dokumenty.

Wiek
W ciągu 10 dni roboczych trzeba przedstawić
zagraniczny akt urodzenia dziecka.
W przeciwnym razie możemy rozpatrzyć inne
dokumenty, takie jak paszport lub dokument
wystawiony przez DHS jako dowód wieku.

Status imigracyjny zezwalający na pracę

Jak długo trwa uzyskanie numeru
Social Security?

Aby udowodnić swoją tożsamość i status
imigracyjny zezwalający na pracę, należy
okazać aktualne dokumenty imigracyjne
i ważny paszport zagraniczny. Akceptowane są
następujące dokumenty imigracyjne:

Zanim wydamy numer ubezpieczenia
społecznego, musimy uzgodnić dokumenty
wnioskodawcy z DHS. Po uzyskaniu weryfikacji
od DHS wyślemy kartę Social Security.
Przeważnie możemy szybko zweryfikować
dokumenty z DHS w trybie online. Jeżeli
dokumenty nie mogą zostać zweryfikowane
w ten sposób, DHS może potrzebować kilku
tygodni na udzielenie odpowiedzi na nasze
zapytanie. Współpracujemy ściśle z DHS aby
skrócić ten okres.

• ważny paszport z aktualnym stemplem
wjazdu wskazującym rodzaj zezwolenia na
pracę,
• Formularz I-551, Permanent Resident Card
(karta stałego pobytu),
• Formularz I-94, Arrival/Departure Record
(zapis dat wjazdów i wyjazdów) ze
wskazanie zezwolenia na pracę wydanego
przesz DHS lub

Czy numer jest mi potrzebny przed
rozpoczęciem pracy?

• Formularz I-766, Employment Authorization
Document (zezwolenie na pracę wydane
przez DHS).

Nie wymagamy posiadania numeru Social
Security przed podjęciem pracy. Jednakże
urząd dochodów państwa (IRS) wymaga od
pracodawców, aby posługiwali się numerem
Social Security przy zgłaszaniu zarobków
pracowników.

Obcokrajowcy w ramach wymiany Posiadacz
wizy J-1 musi również okazać formularz DS2019, Certificate of Eligibility for Exchange
Visitor Status (świadectwo uprawniające do
statusu obcokrajowca na wymianie). Ponadto
studenci z wizą J-1, studenci odbywający staże
i cudzoziemcy muszą okazać list sponsora
o zatrudnieniu. List musi być na papierze
firmowym sponsora z oryginalnym podpisem,
który zezwala na zatrudnienie.

Oczekując na numer Social Security
pracodawca może się posłużyć listem od nas
stwierdzającym, że podanie o numer zostało
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złożone oraz z dokumentów imigracyjnych,
które dowodzą posiadania zezwolenia na pracę
w USA.

• Uzyskać odpowiedzi na często zadawane
pytania oraz

Pracodawcy znajdą więcej informacji online na
stronie www.socialsecurity.gov/employer/
hiring.htm

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.

• Wiele innych informacji!

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
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