CZY ZAMIERZASZ ZŁOŻYĆ PODANIE O ZIELONĄ KARTĘ NA PODSTAWIE
ZATWIERDZONEJ PETYCJI I-130 LUB I-140 ?
Jeśli tak – przeczytaj ten krótki artykuł, aby dowiedzieć się o zmianach w
procedowaniu wniosków o prawo stałego pobytu po wejściu w życie nowej
zasady obciążenia publicznego (PUBLIC CHARGE RULE).
Bez względu na to, czy ubiegasz się o pobyt stały w USA w urzędzie imigracyjnym (US
Citizenship and Immigration Service - USCIS) poprzez „adjustment of status”, czyli zmianę ze
statusu tymczasowego na status stałego rezydenta, czy o wizę imigracyjną z zagranicy (poprzez
„postępowanie konsularne”), obowiązuje Cię nowa reguła imigracyjna, która weszła w życie 24
lutego 2020 r.

➢

Co oznacza właściwie public charge? Jak można zostać uznanym za
„obciążenie publiczne”?

Obowiązujące prawo federalne od dłuższego czasu wymaga od kandydata do zielonej karty
udowodnienia, iż nie będzie on stanowić obciążenia dla społeczeństwa (public charge). W tym
celu urzędnicy imigracyjni sprawdzają wszystkie okoliczności wnioskodawcy, w tym:
Wiek
Stan zdrowia
Sytuację rodzinną (liczba członków rodziny i dochód gospodarstwa domowego)
Aktywa, zasoby, status finansowy
Edukacja i umiejętności
Urzędnik imigracyjny może również rozważyć Affidavit of Support przygotowany w imieniu
potencjalnego imigranta przez jego/jej sponsora. To nie uległo zmianie.
Zasadnicza zmiana polega na bardzo restrykcyjnej interpretacji istniejących przepisów
ustawowych przez obecną administrację, oraz wprowadzenie nowych przepisów
wykonawczych przez Department of Homeland Security (DHS) oraz State Department. Przepisy
te weszły w życie 24 lutego 2020 r.
Według dotychczasowych regulacji definicję public charge wyczerpywały osoby, które uznano
jako uzależnione od pomocy rządowej, a nacisk położony był na świadczenia pieniężne
otrzymywane od rządu, np. Temporary Assistance for Needy Families lub Supplemental Security
Income. Natomiast od wejścia w życie nowych przepisów pod public charge podpadają także
osoby korzystające z innych form pomocy, takich jak pomoc żywnościowa („food stamps”) czy
ubezpieczenie Medicaid.
Za public charge będą uznane starające się o stały pobyt osoby, które skorzystają z jednego lub
więcej wyszczególnionych świadczeń publicznych przez okres 12 miesięcy w ciągu trzech lat.

Każde ze świadczeń liczone jest oddzielnie, tak więc skorzystanie z dwóch z nich w ciągu
jednego miesiąca będzie liczone jak dwa miesiące.
Zgodnie z nową zasadą są to następujące świadczenia:
Dodatkowy dochód z ubezpieczenia (SSI)
Tymczasowa pomoc potrzebującym rodzinom (TANF)
Ogólne programy pomocy pieniężnej państwa
Medicaid (z pewnymi wyjątkami )
Supplemental Nutrition Assistance Program - SNAP (pomoc żywnościowa)
 Section 8 housing: Housing Choice Voucher and Project-Based Rental Assistance
and federal public housing (subsydia mieszkaniowe)
Powodem do odmowy zielonej karty może być korzystanie z tych programów, gdy urzędnik
immigracyjny uzna, że uzależnienie od pomocy socjalnej uprawdopodabnia, że wnioskodawca
będzie w przyszłości obciążeniem publicznym.

➢

Ważne wyjątki

Ta nowa polityka nie wpływa na korzystanie z prywatnej dobroczynności, programu żywienia
WIC (dla kobiet i dzieci), programu ubezpieczenia zdrowotnego dla dzieci - CHIP, obiadów
szkolnych, korzystania z banków żywności, schronów oraz stanowych i lokalnych programów
opieki zdrowotnej. Tak więc, jeśli korzystasz z tych programów - nie wpłynie to na twoją
aplikację na zieloną kartę.
Poza tym, nowa polityka całkowicie zwalnia niektórych imigrantów z nowej zasady public
charge. Reguła nie dotyczy przykladowo: uchodźców, azylantów, osob ubiegających się o stały
pobyt na podstawie ustawy o przemocy wobec kobiet (VAWA), specjalnych nieletnich
imigrantów oraz tych, którym DHS przyznal specjalne zwolnienie (waiver).

➢

Formularz I-944

Ci, którzy ubiegają się o prawo stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych, oparte na
sponsorowaniu przez rodzinę lub pracodawcę, muszą wraz z Formą I-485 przedstawić nowy
formularz I-944, Deklaracja o Samowystarczalnosci (Declaration of Self-Sufficiency). Jest to
18-stronicowa forma, zawierająca bardzo szczegółowe pytania dotyczących pięciu ustawowych
wymogów (wieku; stanu zdrowia; sytuacji rodzinnej; zasobów i sytuacji finansowej; oraz
wykształcenia i umiejętności).

Natomiast osoby ubiegające się o zieloną kartę za granicą muszą przedłożyć nowy formularz DS5540, który podobnie jak Forma I-944 zawiera pytania dotyczące dochodów aplikanta,
aktywów i pasywów, ubezpieczenia zdrowotnego, członków rodziny mających mieszkać wraz z
nim w USA, oraz wykształcenia i umiejętności zawodowych.

➢

Oświadczenie o wsparciu (formularz I-864 i I-864A)

Zgodnie z wcześniejszą długoletnią polityką oświadczenie sponsora o wsparciu w sprawach
rodzinnych mogło przezwyciężyć negatywne czynniki w ustalaniu czy aplikujący o zieloną kartę
stanie sie obciązeniem publicznym. Zgodnie z nową zasadą, takie oświadczenie jest po prostu
pozytywnym czynnikiem w całoksztalcie okoliczności, ale nie jest czynnikiem decydującym.
Może się to niestety okazać barierą dla seniorów starajacych się o prawo stałego pobytu w USA
z powodu wielu negatywnych czynników (wiek, brak znajomości języka angielskiego, wcześniej
istniejące schorzenia i brak perspektyw na znalezienie pracy). Sponsorowanie własnych
rodziców na zieloną kartę będzie znacznie bardziej skomplikowane nawet przy dobrej sytuacji
finansowej sponsora, gdyż jego oświadczenie o wsparciu nie jest już wystarczające, aby
wyeliminować prawdopodobieństwo, że rodzice staną się obciążeniem publicznym.

➢

Ryzyko odmowy przyznania zielonej karty

Należy pamiętać, że korzystanie z programów publicznych nie skutkuje automatycznie odmową
wniosku o stały pobyt w USA.
Urzędnicy imigracyjni muszą ocenić wszystkie okoliczności (5 wymogów ustawowych
wspomnianych powyżej). Wszystkie czynniki pozytywne (na przykład: posiadanie ubezpieczenia
zdrowotnego lub płynność w języku angielskim) trzeba porównać z czynnikami negatywnymi
(na przykład: korzystanie ze świadczeń publicznych lub zły stan zdrowia) zanim uzna się, że
osoba starająca się o zieloną kartę jest nieuprawniona do jej otrzymania.

Konkluzja:
Aplikacja o zmianę statusu z nieimigracyjnego na prawo pobytu stalego (Adjustment od Status),
jak i staranie się o wizę imigracyjną za granicą, stały się obecnie o wiele bardziej skomplikowane
i czasochłonne. Wniosek wymaga przedłożenia wielu nowych dokumentów, które należy
starannie przeselekcjonować przed przesłaniem ich do USCIS. Samo zebranie wszystkich
istotnych informacji i dowodów (na przykład historii kredytowej i zdolności kredytowej,
rejestracji w amerykańskim ubezpieczeniu zdrowotnym, wyciągów z polisy) zajmie niewątpliwie
sporo czasu.

Skontaktuj się z nami, aby uniknąć opóźnień w procesowaniu, a nawet odrzucenia wniosku o
zieloną kartę. Ocenimy Twoją aktualną sytuację i ustalimy, czy pozytywne czynniki w Twoim
wniosku o zieloną kartę przeważają nad negatywnymi. Dołożymy wszelkiej staranności, aby
przedstawić Twoją sprawę urzędowi imigracyjnemu w jak najlepszym świetle!

