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Wkładka do książeczki 2 Co trzeba wiedzieć o programach świadczeń socjalnych 
 
Strona 6 
 
Zastąp pierwszą sekcję pytań i odpowiedzi poniższą: 
 
Pyt.: Czy mogę otrzymać pomoc tymczasową, jeśli nie jestem obywatelem Stanów 
Zjednoczonych? 
 
Odp.: Jeśli nie jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych, musisz udokumentować, że 

należysz do jednej z poniższych kategorii, aby zakwalifikować się do otrzymania pomocy 
tymczasowej (niektóre osoby mogą kwalifikować się tylko do pomocy zabezpieczającej): 

 
1. Osoba narodowości amerykańskiej niebędąca obywatelem USA.  
2. Indianin północnoamerykański urodzony w Kanadzie, którego dotyczą postanowienia 

sekcji 289 Ustawy o imigracji i obywatelstwie (Immigration and Nationality Act, INA). 
3. Członek uznawanego przez władze federalne plemienia indiańskiego, zgodnie z 

definicją w sekcji 4(e) Ustawy o samostanowieniu Indian i pomocy edukacyjnej (Self-
Determination and Education Assistance Act) (25 U.S.C. 5304(e)), urodzony poza USA. 

4. Cudzoziemiec przybyły do USA jako uchodźca na mocy sekcji 207 ustawy INA. 
5. Cudzoziemiec, któremu udzielono azylu na mocy sekcji 208 ustawy INA. 
6. Cudzoziemiec, którego deportacja została wstrzymana na mocy sekcji 243(h) ustawy 

INA w brzmieniu obowiązującym przed 1 kwietnia 1997 r., lub cudzoziemiec, którego 
deportacja została wstrzymana na mocy sekcji 241(b)(3) ustawy INA.  

7. Cudzoziemiec będący obywatelem Kuby lub Haiti zgodnie z definicją w sekcji 501(e) 
Ustawy o pomocy edukacyjnej dla uchodźców (Refugee Education Assistance Act) z 
1980 r. 

8. Cudzoziemiec przybyły do USA jako imigrant z Ameryki lub Azji zgodnie z definicją w 
sekcji 402(a)(2)(A)(i)(V) Ustawy dostosowującej przepisy o odpowiedzialności osobistej 
oraz możliwości pracy (Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation 
Act) z 1996 r. (8 U.S.C. 1612(a)(2)(A)(v)). 

9. Niektórzy cudzoziemcy narodowości Hmong lub Lao Theung (Laotańczycy wyżynni). 
10. Kwalifikujący się cudzoziemiec odbywający czynną służbę wojskową inną niż szkolenie 

wojskowe w Siłach Zbrojnych Stanów Zjednoczonych lub jego współmałżonek, żyjący 
współmałżonek, który nie zawarł ponownie związku małżeńskiego, lub dziecko 
pozostające na utrzymaniu, które nie zawarło związku małżeńskiego, o ile taki 
współmałżonek lub dziecko pozostające na utrzymaniu są również kwalifikującymi się 
cudzoziemcami. 

11. Kwalifikujący się cudzoziemiec, który ma status weterana i który: (1) został zwolniony z 
Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych honorowo i bez względu na narodowość, (2) cierpi 
na kwalifikujące się schorzenie zgodnie z definicją w sekcji 350 prawa wykonawczego 
stanu Nowy Jork i został zwolniony z wojska z przyczyn innych niż złe zachowanie lub 
kara (i bez względu na narodowość) lub (3) jest weteranem LGBT zgodnie z definicją 
zawartą w sekcji 350 prawa wykonawczego stanu Nowy Jork i został zwolniony z wojska 
z przyczyn innych niż złe zachowanie lub kara (i bez względu na narodowość); lub też 
jego współmałżonek, żyjący współmałżonek, który nie zawarł ponownie związku 
małżeńskiego, lub dziecko pozostające na utrzymaniu, które nie zawarło związku 
małżeńskiego, o ile taki współmałżonek lub dziecko pozostające na utrzymaniu są 
również kwalifikującymi się cudzoziemcami. 

12. Kwalifikujący się cudzoziemiec, który przepracował 40 kwalifikujących kwartałów w 
rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym i uzyskał prawo do pobytu stałego w 
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USA przed 22 sierpnia 1996 r. lub który przybył do USA 22 sierpnia 1996 r. lub później i 
przebywał w USA przez okres co najmniej pięciu lat, spełniając przez ten czas kryteria 
kwalifikacji. Definicja kwalifikującego kwartału uwzględnia każdy kwartał przepracowany 
przez rodzica cudzoziemca, gdy nie miał on ukończonych 18 lat, oraz każdy kwartał 
przepracowany przez współmałżonka podczas małżeństwa, jeśli cudzoziemiec 
pozostaje w związku małżeńskim lub jego współmałżonek zmarł. Kwartały 
przepracowane po 31 grudnia 1996 r. nie liczą się, jeśli cudzoziemiec otrzymuje z ich 
tytułu jakiekolwiek federalne świadczenia publiczne przyznawane na podstawie 
kryteriów dochodowych. 

13. Kwalifikujący się cudzoziemiec, który uzyskał prawo do pobytu stałego w USA przed 22 
sierpnia 1996 r. lub który przybył do USA 22 sierpnia 1996 r. lub później i przebywał w 
USA przez okres co najmniej pięciu lat, spełniając przez ten czas kryteria kwalifikacji. 

14. Kwalifikujący się cudzoziemiec, który przybył do USA 22 sierpnia 1996 r. lub później i 
przebywał w USA przez okres krótszy niż pięć lat, spełniając przez ten czas kryteria 
kwalifikacji. 

15. Cudzoziemiec, który uzyskał specjalne pozwolenie na pobyt w USA na podstawie sekcji 
212(d)(5) ustawy INA na okres co najmniej jednego roku. 

16. Cudzoziemiec wpuszczony warunkowo na mocy sekcji 203(a)(7) ustawy INA w 
brzmieniu obowiązującym przed 1 kwietnia 1980 r. 

17. Niektórzy obywatele Iraku lub Afganistanu, którym przyznano specjalny status imigranta 
na mocy sekcji 101(a)(27) ustawy INA lub sekcji 602(B)(1) Ustawy o ochronie 
sojuszników z Afganistanu z 2009 r. (Afghan Allies Protection Act, AAPA) / sekcji 
1059(a) Ustawy o obronie narodowej z 2006 r. (National Defense Authorization Act, 
NDAA). 

18. Niektórzy maltretowani cudzoziemcy zgodnie z definicją w rozdziale 8 U.S.C. 1641(c). 
19. Cudzoziemiec, który otrzymał list kwalifikujący lub zaświadczenie z Departamentu 

Zdrowia i Usług Społecznych USA, stwierdzające, że jest ofiarą handlu ludźmi, lub 
cudzoziemiec zaklasyfikowany jako nieimigrant na podstawie sekcji 1101(a)(15)(T)(ii) 
rozdziału 8 zgodnie z Ustawą o ochronie ofiar handlu ludźmi i przemocy (Victims of 
Trafficking and Violence Protection Act) z 2000 r., z późniejszymi zmianami. 

20. Cudzoziemiec o statusie niewymienionym powyżej i niespełniający kryteriów terminu 
„kwalifikujący się cudzoziemiec”, który ma prawo do pobytu stałego w Stanach 
Zjednoczonych na mocy innych kryteriów, np.: 

a. Cudzoziemiec, który uzyskał specjalne pozwolenie na pobyt w USA na 
podstawie sekcji 212(d)(5) ustawy INA na okres krótszy niż jeden rok. 

b. Cudzoziemiec przebywający w USA na podstawie nakazu nadzoru na mocy 
sekcji 241(a)(3) ustawy INA. 

c. Cudzoziemiec, którego nakaz deportacji został unieważniony na mocy sekcji 
240A ustawy INA. 

d. Cudzoziemiec, który uzyskał czasowe odroczenie deportacji. 
e. Cudzoziemiec, któremu przyznano wizę „K3”, „K4” lub „V” na mocy Ustawy o 

równości prawnej rodzin imigranckich (Legal Immigration Family Equity Act, LIFE 
Act). 

f. Cudzoziemiec, który uzyskał czasowe odroczenie deportacji w ramach starań o 
wizę „U”. 

g. Cudzoziemiec, któremu przyznano wizę „S” lub „U”. 
h. Cudzoziemiec, który wykaże, że przybył do USA przed 1 stycznia 1972 r. i 

przebywa tu przez cały czas, zgodnie z sekcją 249 ustawy INA. 
i. Cudzoziemiec, który ma stały status nieimigracyjny, zgodnie z przepisami 99–

239 Ustawy o prawie publicznym (Public Law, P.L.) i poprawkami 108–188 P.L. 
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(dotyczącymi niektórych obywateli Mikronezji i Wysp Marshalla) lub przepisami 
99–658 P.L. (dotyczącymi obywateli Republiki Palau). 

j. Cudzoziemiec objęty statusem tymczasowej ochrony (Temporary Protected 
Status, TPS) przez Urząd Imigracyjny Stanów Zjednoczonych (United States 
Citizenship and Immigration Services, USCIS). 

k. Cudzoziemiec, którego wniosek o azyl jest w trakcie rozpatrywania i który 
otrzymał pozwolenie na pracę od USCIS. 

l. Cudzoziemiec, którego odroczenie deportacji podpisał Prezydent Stanów 
Zjednoczonych. 

m. Cudzoziemiec zaklasyfikowany przez USCIS jako „specjalny młodociany 
imigrant” (Special Immigrant Juvenile, SIJ). 

n. Cudzoziemiec, który według oficjalnych ustaleń USCIS przebywa w USA legalnie 
i któremu USCIS zezwolił na pobyt w kraju na czas nieokreślony. 

 


