
 

 
 

 
Co należy wiedzieć o zmianie przepisów Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów 

Zjednoczonych dotyczących obciążeń publicznych ze strony imigrantów 
 
W dniu 24 lutego 2020 roku wejdą w życie rozszerzone zasady rządu 
federalnego dotyczące obciążeń publicznych.  
 

Czy powinienem zrezygnować z jakichkolwiek świadczeń z 
powodu nowej zasady dotyczącej obciążeń publicznych 
(Public Charge Rule)? 
Nie należy rezygnować z jakichkolwiek świadczeń przed rozmową z 
ekspertem ds. imigracji na temat swojej konkretnej sytuacji. 
Zadzwoń na Infolinię Stanu Nowy Jork ds. Nowych Amerykanów (New 
York State New Americans Hotline) pod numer 1 (800) 566-7636, aby 
uzyskać dostęp do usług prawnych i dodatkowych zasobów. 
 

Co to jest „obciążenie publiczne”? 
Obciążenie publiczne jest to definicja stworzona przez rząd federalny 
dla celów imigracyjnych, określająca osobę, która jest lub może stać 
się zależna od świadczeń publicznych. Test obciążenia publicznego jest 
stosowany wobec imigrantów, którzy ubiegają się o zieloną kartę lub o 
zmianę statusu.   
 

Co zmienia nowa zasada? 
Jeśli imigrant zostanie uznany za obciążenie publiczne, jego wniosek o 
zieloną kartę i niektóre inne świadczenia imigracyjne może zostać 
odrzucony. Poprzednio, ktoś mógł być uznany za obciążenie publiczne, 
jeśli otrzymywał pewne świadczenia, takie jak pomoc pieniężna. 
Obecnie rząd federalny rozszerzył zakres świadczeń publicznych, które 
będzie brał pod uwagę przy określaniu, czy ktoś jest lub będzie 
obciążeniem publicznym. Począwszy od 24 lutego 2020 roku:  
• Dodatkowe programy rządowe będą brane pod uwagę w teście 
obciążenia publicznego, w tym: 
 Medicaid (chyba że osoba jest w ciąży lub nie ukończyła 21 lat) 
 SNAP/Kartki żywnościowe 
 Federalne zasiłki mieszkaniowe, np. sekcja 8 i mieszkalnictwo 

państwowe wspierane przez władze federalne, np. NYCHA lub 
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Buffalo (Buffalo 
Municipal Housing Authority) 

• Ustalenie poziomów dochodów w celu sprawdzenia, czy ktoś stanie 
się obciążeniem publicznym 

• Uwzględnienie innych czynników, w tym: biegłej znajomości języka 
angielskiego oraz stanu zdrowia fizycznego i psychicznego 

Wnioskodawcy nadal mogą przedstawić argumenty przemawiające za 
tym, dlaczego nie staną się „obciążeniem publicznym”.  
 

W ramach testu obciążenia publicznego nie będą brane 
pod uwagę następujące kwestie: 

• Dodatkowe świadczenia (SNAP, Medicaid, sekcja 8) otrzymywane 
przed 24 lutego 2020 roku. 

• Świadczenia otrzymywane przez rodzinę wnioskodawcy - pod uwagę 
będą brane tylko świadczenia otrzymywane bezpośrednio przez 
wnioskodawcę. 

• Świadczenia zdrowotne, np. NYS Essential Plan, Child Health Plus, 
Qualified Health Plans lub Advanced Premium Tax Credits. 

Kogo będą dotyczyć nowe zasady?  
Każdej osoby podlegającej testowi obciążenia publicznego, co 
obejmuje osoby ubiegające się o: 

• Przyjęcie do Stanów Zjednoczonych (w tym stałych rezydentów 
(LPR), którzy starają się o ponowny wjazd po nieobecności trwającej 
dłużej niż 180 dni); 

• Wizę imigracyjną lub nieimigracyjną wydawaną w konsulacie za 
granicą; 

• Zmianę statusu na LPR; 
• Przedłużenie obecnego statusu imigranta lub nieimigranta. 

Nowe zasady nie będą dotyczyć: 
• Większości legalnych stałych mieszkańców (posiadaczy zielonej karty) 
• Osób samodzielnie składających wnioski w sprawie VAWA 
• Osób ubiegających się o wizę lub korzystających z wizy U lub T 
• Osób ubiegających się o tymczasowy status chroniony 
• Uchodźców i azylantów 
• Osób ubiegających się o obywatelstwo 

Na większość osób, które uczestniczą w nowojorskich programach 
zdrowotnych lub programach mieszkaniowych, takich jak Sekcja 8 lub 
federalne mieszkalnictwo publiczne, nowa zasada nie będzie miała wpływu, 
ponieważ kwalifikowalność do tych programów jest ograniczona do obywateli 
i nielicznej kategorii osób niebędących obywatelami, które w dużej mierze nie 
przechodzą przez test obciążenia publicznego. Proszę porozmawiać z 
ekspertem imigracyjnym o tym, w jaki sposób test obciążenia publicznego 
może mieć zastosowanie w Twoim przypadku. 
 
Co z rodzinami o mieszanym statusie w mieszkaniach 
subsydiowanych przez władze federalne? 
Nowe zasady nie są takie same, jak proponowana przez HUD zasada 
„mieszanego statusu”, która dotyczy tylko mieszkalnictwa. Proponowana 
zasada HUD zabraniałaby rodzinom o mieszanym statusie zamieszkiwania 
razem w mieszkaniach subsydiowanych przez rząd federalny (w tym w 
ramach Sekcji 8 oraz federalnych mieszkaniach publicznych). 
Proponowana zasada HUD nie weszła w życie. Jeśli wejdzie ona w życie, 
w gospodarstwie domowym będą mogły zamieszkać tylko te rodziny, w 
których każdy członek kwalifikuje się do otrzymania tych federalnych 
świadczeń mieszkaniowych. 
 
 

 
Zadzwoń na Infolinię Stanu Nowy Jork ds. Nowych 

Amerykanów (New York State New Americans Hotline) 
pod numer 1 (800) 566-7636, aby uzyskać dostęp do 

usług prawnych i dodatkowych zasobów.   


