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Informacja dla Aplikantów: Weryfikacja Statusu Emigracyjnego i 
Jak Skorygować Akta w USCIS 

 
Wiele federalnych, stanowych i lokalnych agencji sprawdza status imigracyjny osób 
ubiegających się o świadczenia, aby upewnić się, że tylko kwalifikujący się cudzoziemcy i 
naturalizowani ze względu na ich pochodzenie obywatele, otrzymają świadczenia. Agencje te 
weryfikują status imigracyjny przy użyciu ″Programu Systematycznej Weryfikacji Praw 
Cudzoziemca ″ [Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE) Program], stworzonego 
przez ″ Urząd Obywatelstwa Amerykańskiego i Imigracji w Departamencie Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych″ [U.S. Department of Homeland Security, U.S. 
Citizenship and Immigration Services (USCIS)]. 
 
Agencja przyznająca świadczenia przekazuje twoje informacje do ″Programu SAVE″ w celu ich 
weryfikacji. Ponieważ ″Program SAVE″ nie może potwierdzić twojego statusu imigracyjnego po 
zakończeniu procesu, w którym dana agencja dostarcza USCIS kopie twoich akt imigracyjnych, 
musisz mieć możliwość wprowadzenia poprawek do swoich akt w USCIS, oraz możliwość 
ponownego złożenia aplikacji o świadczenia i/lub możliwość odwołania się od decyzji odmowy 
świadczenia. Należy pamiętać, że istnieje wiele powodów, dla których ″Program SAVE″, może 
nie być w stanie zweryfikować twojego statusu imigracyjnego. Niemożność sprawdzenia twojego 
statusu przez ″Program SAVE″ nie oznacza koniecznie, że nie jesteś upoważniony do 
przebywania w Stanach Zjednoczonych, lub że nie kwalifikujesz się do otrzymania świadczenia, 
o które się ubiegasz. 
 
Jeżeli uważasz, że "Program SAVE" nie dostarczył agencji przyznającej świadczenia właściwych 
informacji na temat twojego rzeczywistego statusu imigracyjnego i/lub, że potrzebujesz dokonać 
korekty swoich akt imigracyjnych, skontaktuj się z USCIS, używając jednej z następujących 
metod: 
 
1. Wyznacz datę wywiadu z osobą w lokalnym biurze USCIS. Można umówić się na spotkanie 
w lokalnym biurze USCIS, na stronie internetowej InfoPass:  http://infopass.uscis.gov, lub 
dzwoniąc do ″Ogólnokrajowego Centrum Obsługi Klienta″ (National Customer Service Center) 
pod numer: 1-800-375-5283. Umówienie się osobiście na spotkanie, to najszybsza metoda 
dokonania poprawek w swoich aktach. Zalecamy, aby przynieść ze sobą na wywiad tą ulotkę 
informacyjną, dokumenty poświadczające status imigracyjny, oraz wszelkie informacje, 
dostarczone przez agencję przyznającą świadczenia, które wyjaśniają, dlaczego twój status 
imigracyjny nie kwalifikuje cię do otrzymania świadczenia. 
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2. Złóż wniosek na piśmie. Jeśli wiesz, która informacja musi zostać skorygowana w 
aktach, możesz złożyć wniosek o skorygowanie swoich akt do ″Ustawy o Swobodnym 
dostępie do Informacji/Ochronie Danych Osobowych″ (Freedom of Information 
Act/Privacy Act Office) na następujący adres: 
 
Privacy Act Amendment  
U.S. Citizenship and Immigration Services  
National Center Records 
FOIA / Office PA 
PO Box 648010 
Lee's Summit, MO 64064-8010
 
Zaleca się załączyć do wniosku następujące informacje, jeżeli są one dostępne: 
 
 Oświadczenie, że odmówiono ci 

świadczeń  
 Dane, które nie są prawidłowe  
 Proponowane zmiany w akt ach  
 Data i miejsce urodzenia  
 Adres zwrotny  
 Kopie dokumentów dot. twojego statusu 

imigracyjnego/naturalizacji 

 Powód dla którego są one 
nieprawidłowe 

 Numer "A-File" i/lub imię i nazwisko 
 Znotaryzowany podpis wnioskodawcy 
 Inne informacje, które mogą pomóc w 

odnalezieniu akt 

 
Jeśli nie wiesz, jakie dane należy poprawić, możesz złożyć pisemny wniosek, w celu uzyskania 
swoich akt przez wysłanie "Formularza G-639, FOIA/PA Request".  Ten formularz jest dostępny 
w najbliższym biurze USCIS, lub na stronie internetowej:  http://www.uscis.gov/files/form/g-
639.pdf.  Należy użyć adresu podanego powyżej, ale napisz  na kopercie "Privacy Act Request" 
zamiast "Privacy Act Amendment". 


