
• Analiza opłat publicznych każdej rodziny 
jest inna, a programy, które pomagają 
Twojej rodzinie, mogą nawet nie zostać 
objęte proponowanymi zmianami rządu. 

• Wiele organizacji służy pomocą. Adwokat 
imigracyjny zaznajomiony z tym 
zagadnieniem może udzielić Ci porady w 
zależności od konkretnej sytuacji. Lokalne 
organizacje non-profit mogą również być 
stanie zapewnić pomoc i porady prawne. 

Aby znaleźć pomoc w Twojej 
okolicy, odwiedź stronę: 

www.immigrationadvocates.org/
nonprofit/legaldirectory lub 

www.icirr.org/ifrp

OPŁATA PUBLICZNA:
DOKONAJ WŁAŚCIWEGO WYBORU DLA SWOJEJ RODZINY
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CO TO JEST OPŁATA PUBLICZNA?
Opłata publiczna jest częścią federalnego prawa 
imigracyjnego, zgodnie z którym danej osobie można 
odmówić przyznania wizy lub zielonej karty, jeśli 
urzędnicy federalni ustalą, że osoba ta prawdopodobnie 
będzie polegać na wsparciu rządu w zakresie środków 
utrzymania. 

NOWY PRZEPIS DOTYCZĄCY OPŁATY PUBLICZNEJ JEST 
ZABLOKOWANY DO WEJŚCIA W ŻYCIE Z DNIEM 

10.11.2019 r.
Poniżej przedstawione są zaplanowane zmiany przepisu 
ostatecznego: rząd federalny zmieni sposób 
podejmowania decyzji w sprawie opłat publicznych. 
Zgodnie z przepisem urzędnicy imigracyjni przyjrzą się 
bliżej niektórym czynnikom — takim jak sytuacja 
finansowa, stan zdrowia, wiek i znajomość języka 
angielskiego, a także ustalą, czy dany imigrant korzysta lub 
prawdopodobnie będzie korzystać z programu

- Medicaid (Z WYJĄTKIEM Medicaid w nagłych 
wypadkach, Medicaid dla kobiet w ciąży i osób 
poniżej 21 lat (wszystkie dzieci, matki i 
niemowlęta) lub usług na mocy Ustawy o edukacji 
osób niepełnosprawnych)

- Program pomocy żywieniowej, ang. Supplemental 
Nutrition Assistance Program (SNAP, „EBT” lub 
„Bony żywnościowe”)

- Pomoc mieszkaniowa i Sekcja 8 dotycząca 
warunków mieszkaniowych

- Pomoc pieniężna (TANF, SSI, pomoc ogólna)

Urzędnicy imigracyjni rozpatrujący wnioski o wydanie wizy 
i zielonej karty w innych krajach już zadają więcej pytań 
na temat dochodów oraz zasobów imigrantów i 
sponsorów. Zmiany te jednak nie wpływają na decyzje 
imigracyjne podejmowane w USA

• Kilka orzeczeń sądu federalnego blokuje 
wejście w życie przepisu. Orzeczeniom tym 
można się sprzeciwić, a przepis może nadal 
wejść w życie, a my poinformujemy o tym, 
jeśli będzie to miało miejsce!

• Departament stanu wydał podobny przepis 
dotyczący osób składających wnioski o wizy 
poza USA – w tym imigrantów 
mieszkających w USA,  którzy muszą 
zakończyć proces w konsulacie USA. 
Przepis ten wszedł w życie dnia 15 
października 2019 r., ale nie został jeszcze 
wdrożony.

• Zasadniczo świadczenia, które otrzymują 
Twoje dzieci posiadające obywatelstwo 
Stanów Zjednoczonych, nie powinny mieć 
dla Ciebie niekorzystnego wpływu; jednak 
ogólna sytuacja finansowa Twojego 
gospodarstwa domowego będzie brana 
pod uwagę.

UZYSKAJ POMOC W DOKONANIU WŁAŚCIWEGO WYBORU

http://www.icirr.org/ifrp


Czy ubiegasz się lub już masz jeden z 
następujących statusów?

Obywatelstwo USA, odnowienie zielonej karty, 
przedłużenie DACA albo wiza TPS, U lub T, azyl lub 
status uchodźcy albo specjalny status nieletniego 
imigranta

Czy Ty i członkowie Twojej rodziny 
macie już zielone karty?

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji należy porozmawiać z 
ekspertem w celu uzyskania porady w swojej sprawie. Aby 
znaleźć pomoc w Twojej okolicy, odwiedź stronę: 
https://www.immigrationadvocates.org/
nonprofit/legaldirectory lub http:/www.icirr.org/ifrp

Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji należy porozmawiać z 
ekspertem w celu uzyskania porady w swojej sprawie. Aby 
poznać bezpłatne lub tanie opcje dostępne lokalnie, odwiedź 
stronę:
www.immigrationadvocates/nonprofits/legaldirectory lub 
www.icirr.org/ifrp

Opłata publiczna i wszelkie zmiany wynikające z tego przepisu 
NIE wpłyną na Ciebie. Jeśli jednak planujesz opuścić USA na 
dłużej niż 6 miesięcy, warto najpierw porozmawiać z adwokatem 
imigracyjnym, ponieważ możesz podlegać testowi opłat 
publicznych, jeśli będziesz starać się ponownie wjechać na teren 
USA.

Czy Twoja rodzina planuje ubiegać się o 
zieloną kartę lub wizę z terenu Stanów 

Zjednoczonych?

Czy Twoja rodzina planuje ubiegać się o 
zieloną kartę lub wizę spoza Stanów 

Zjednoczonych?

Opłata publiczna NIE ma zastosowania do wymienionych tutaj 
kategorii. Jeśli już masz lub jesteś w trakcie ubiegania się o jeden 
z tych statusów imigracyjnych, możesz nadal korzystać z 
dowolnych programów rządowych, do których się kwalifikujesz. 

Aby uzyskać więcej najnowszych informacji i zasobów lub poprosić o bezpłatne szkolenie lub weninarium 
na temat opłaty publicznej, wyślij nam wiadomość EMAIL na adres: pifillinois@povertylaw.org
Informacje te są aktualne na dzień 15 października 2019 r.
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