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z niepełnosprawnościami) (Publication
No. 05-10026-PO)(Publikacja nr 05-10026-PO).

Co to jest SSI?
Supplemental Security Income (SSI)
(Uzupełniająca zapomoga rządowa) to federalny
program, który zapewnia comiesięczne
wypłaty osobom z ograniczonymi dochodami
i posiadającym niewielkie zasoby. SSI jest
dostępna dla osób, które ukończyły 65 lat,
a także dla niewidomych lub niepełnosprawnych
osób w dowolnym wieku, w tym dzieci.

Jakie świadczenia można uzyskać?
Podstawowe świadczenie miesięczne SSI
na rok 2018 r. jest takie samo w całym kraju.
Wynosi:
— $750 na jedną osobę; lub

Do uzyskania SSI uprawnione są osoby
spełniające następujące warunki:

— $1,125 na parę.
Nie każdy otrzymuje taką samą kwotę.
Osoby mieszkające w stanie, który dopłaca
dodatkową kwotę do federalnego świadczenia
SSI mogą otrzymać wyższą kwotę. Jeśli
świadczeniobiorca lub jego rodzina uzyskują
inne dochody, otrzymywana kwota może być
niższa. Wysokość świadczenia SSI zależy
również od miejsca zamieszkania i od tego,
z kim świadczeniobiorca mieszka.

• Osoby w wieku 65 lat lub starsze;
• Osoby całkowicie lub częściowo niewidome;
lub
• Osoby ze schorzeniem, które uniemożliwia
im pracę i które zgodnie z oczekiwaniami
będzie utrzymywało się przez co najmniej
jeden rok lub spowoduje zgon.
W odniesieniu do dzieci obowiązują
inne zasady. Więcej informacji można
znaleźć w Benefits for Children With

Możesz kwalifikować się do otrzymywania Supplemental Security Income (SSI) (Uzupełniającej zapomogi rządowej)

SocialSecurity.gov
1

Nutrition Assistance Program (SNAP) (Program
Dodatkowej Zapomogi Żywnościowej)
i Medicaid. Medicaid pomaga w opłaceniu
rachunków od lekarza i szpitalnych, a SNAP
pomaga zapłacić za żywność.

Jak można zakwalifikować się do SSI?
Dochody
Dochody obejmują zarobki, świadczenia Social
Security (ubezpieczenie społeczne), emerytury
i wartość rzeczy otrzymywanych od innych
osób, na przykład żywności lub schronienia.

Wnioski o świadczenia SNAP dostępne
są w dowolnym biurze Social Security
(ubezpieczeń społecznych). Informacje na temat
innych programów zapomóg żywnościowych
można znaleźć w Nutrition Assistance
Programs (Programy zapomóg żywnościowych)
(Publication No. 05-10100) (Publikacja
nr 05-10100) i Supplemental Nutrition
Assistance Program (SNAP) Facts (Informacje
o Programie Dodatkowej Zapomogi
Żywnościowej) (Publication No. 05-10101-PO)
(Publikacja nr 05-10101-PO). Informacje na
temat ubiegania się o świadczenia są dostępne
na stronie www.fns.usda.gov/snap.

Miejsce zamieszkania wpływa na wysokość
dochodu, jaki można otrzymywać każdego
miesiąca, aby nadal korzystać z SSI.
W poszczególnych stanach obowiązują różne
zasady.
Stan posiadania
Zapomogę SSI można otrzymać, jeśli posiadane
zasoby (rzeczy, które są naszą własnością)
mają wartość nie większą niż $2,000 na jedną
osobę lub $3,000 na małżeństwo mieszkające
razem. Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu
SSI nie wlicza się wszystkiego, co dana osoba
posiada. Na przykład nie wlicza się posiadanego
domu, jeśli właściciel w nim mieszka i zwykle nie
wlicza się samochodu. Nie wlicza się gotówki,
kont bankowych, akcji ani obligacji.

Jak można ubiegać się o SSI?
Procedurę ubiegania się o SSI można
rozpocząć wypełniając dużą część wniosku
na naszej stronie internetowej pod adresem
www.socialsecurity.gov/applyforbenefits.
Można również zadzwonić do nas pod bezpłatny
numer 1-800-772-1213, aby umówić się na
wizytę osobistą lub rozmowę telefoniczną
z przedstawicielem lokalnego biura Social
Security (ubezpieczeń społecznych).

Należy posiadać status rezydenta USA
Osoby ubiegające się o SSI muszą mieszkać na
terenie United States (Stanów Zjednoczonych)
lub na Northern Mariana Islands (Wyspach
Marianach). Osoby niebędące obywatelami
USA, lecz posiadające prawo legalnego pobytu
na terenie Stanów Zjednoczonych, mogą
zakwalifikować się do otrzymywania SSI. Więcej
informacji można znaleźć w Supplemental
Security Income(SSI) for Noncitizens
(Uzupełniająca zapomoga rządowa dla osób
niebędących obywatelami) (Publication
No. 05-11051-PO) (Publikacja nr 05-11051-PO).

Wniosek o SSI online mogą wypełnić osoby,
które:
• są w wieku od 18 do 65 lat;
• nie były nigdy w związku małżeńskim;
• nie są niewidome;
• są obywatelami USA zamieszkującymi
w jednym z 50 stanów, District of Columbia
lub na wyspach Northern Mariana Islands
(Marianach Północnych);

Inne świadczenia
Aby otrzymać SSI, wnioskodawca musi
również ubiegać się o inne świadczenia
rządowe, do których może być uprawniony.
Osoby, które otrzymują SSI, mogą zwykle
otrzymać także świadczenia z Supplemental

• nie ubiegały się ani nie otrzymywały
w przeszłości świadczeń SSI; oraz
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• ubiegają się o Social Security Disability
Insurance (ubezpieczenie społeczne dla
osób niepełnosprawnych) w tym samym
czasie co o świadczenia SSI.

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

Prosimy do nas zadzwonić

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.

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.

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.
• 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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