
 

 
DACA, czyli odroczona deportacja wobec osób przybyłych do Stanów jako dzieci, to rozpoczęty 
w 2012 roku federalny program imigracyjny, mający na celu pomoc imigrantom, którzy przybyli do 
USA bez wymaganych dokumentów jako młodzi ludzie. Program DACA zapewnia kwalifikującym się 
imigrantom bez wymaganych dokumentów tymczasową ochronę przed deportacją oraz dostęp do 
zezwoleń na pracę.  
 
Osoby objęte programem DACA, nazywane również „Dreamersami”, mogą legalnie podjąć pracę, 
otrzymać kartę ubezpieczenia społecznego i inne istotne świadczenia oraz usługi, takie jak Medicaid 
w stanie Nowy Jork, pomagające w utrzymaniu siebie i rodziny. 

 
Od 5 września 2017 r. rząd federalny przestanie przyjmować nowe zgłoszenia do programu DACA.  
 
Nowe zgłoszenia do programu DACA, które zostały przyjęte do 5 września 2017 r., będą jeszcze 
rozpatrzone. Osoby, których udział w programie DACA wygasa 5 marca 2018 r. lub wcześniej, mogą 
otrzymać dwuletnie odnowienie, o ile ich wnioski i odnowienie zostaną przyjęte przez rząd federalny 
do 5 października 2017 r. Osobom korzystającym z programu DACA, których status DACA kończy 
się 6 marca 2018 r. lub później, nie zostaną przyznane żadne odnowienia.  
 
Wszystkie bieżące statusy DACA pozostają ważne do dnia ich wygaśnięcia. Ponadto, rząd federalny 
od 5 września 2017 r. nie będzie zatwierdzać żadnych nowych dokumentów Advance Parole 
(przepustek na ponowny wyjazd do USA) dla korzystających z programu DACA. 
 

 
Karta upoważniająca do podjęcia pracy jest ważna do chwili wygaśnięcia, o ile nie zostanie 
wcześniej unieważniona lub wycofana w indywidualnych przypadkach. 
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ODROCZONA DEPORTACJA WOBEC OSÓB 
PRZYBYŁYCH DO STANÓW JAKO DZIECI 

(PROGRAM DACA) 
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Na czym polega program odroczonej deportacji wobec osób przybyłych do 
Stanów jako dzieci (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA)? 
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Prezydent Trump ogłosił, że program DACA zostaje zakończony. Co to znaczy? 

Mam DACA i pozwolenie na pracę. Czy moja karta upoważniająca  
do podjęcia pracy jestnadal ważna? 



 
Rząd federalny potwierdził, że dane osobiste podane w zgłoszeniu do programu DACA nie będą systemowo 
przekazywane agencjom egzekwującym przepisy imigracyjne. Niemniej jednak, tak jak wcześniej, informacje 
mogą być udostępniane agencjom egzekwującym przepisy imigracyjne w przypadkach związanych 
z zagrożeniem bezpieczeństwa publicznego, działaniami przestępczymi lub oszustwami. 

 

Prawa jazdy stanu Nowy Jork i dokumenty tożsamości pozostaną ważne do swoich dat ważności  
(a nie do daty ważności statusu „tymczasowego gościa”). Niemniej jednak, zgodnie z prawem i przepisami 
stanu Nowy Jork, nie można odnowić prawa jazdy ani innego dokumentu tożsamości w Departamencie 
Pojazdów Mechanicznych (DMV), nie mając w chwili składania wniosku o odnowienie ważnego statusu 
„tymczasowego gościa”, takiego jak status DACA, status tymczasowej ochrony (TPS) i inne statusy 
imigracyjne.  
 

Mieszkańcy miasta Nowy Jork, którzy potrzebują dokumentów tożsamości, mogą bezpłatnie wystąpić 
o przyznanie karty IDNYC, bez względu na status imigracyjny. Karta IDNYC nie upoważnia do prowadzenia 
pojazdów, ale jest akceptowana jako dowód tożsamości we wszystkich urzędach miejskich oraz w wielu 
innych okolicznościach. Proszę zadzwonić pod numer 311 i powiedzieć „IDNYC” albo odwiedzić stronę 
internetową nyc.gov/IDNYC, aby umówić się na spotkanie. 

Decyzja w sprawie DACA nie ma bezpośredniego wpływu na obecne ubezpieczenie zdrowotne.  

W przypadku pozwolenia na pracę w ramach DACA pracodawca może zapewnić beneficjentowi oraz osobom 
od niego zależnym ubezpieczenie zdrowotne lub inne świadczenia. W przypadku utraty DACA oraz 
pozwolenia na pracę ubezpieczenie zdrowotne oraz inne świadczenia otrzymywane od pracodawcy mogą być 
zagrożone. 

Beneficjenci DACA posiadający ubezpieczenie Medicaid mogą je przedłużyć o 12 miesięcy, pod warunkiem 
posiadania aktywnego statusu DACA w dniu odnowienia oraz spełniania kryteriów uprawniających programu. 
W większości przypadków można ubiegać się o przedłużenie przed wygaśnięciem Medicaid. Na razie nie 
wiadomo jeszcze, czy stan Nowy Jork będzie nadal zapewniać ubezpieczenie Medicaid dla beneficjentów 
DACA, których status DACA wygasł. 

 

Pomoc dla beneficjentów programu DACA Podejmij działanie w obronie programu 
DACA 

 Program ActionNYC oferuje bezpłatną, 
bezpieczną pomoc prawną w sprawach 
imigracyjnych, dostępną dla Państwa grupy 
etnicznej i w Waszym języku. Proszę zadzwonić 
pod numer 1-800-354-0365 w godzinach  
9:00-18:00 od poniedziałku do piątku albo pod 
numer 311 i powiedzieć „ActionNYC”.

 NYC Well to bezpłatny i poufny program opieki 
w zakresie zdrowia psychicznego, dostępny 
o każdej porze dnia w ponad 200 językach. 
Proszę zadzwonić pod numer 1-888-NYC-Well, 
wysłać SMS o treści WELL na 65173 lub 
odwiedzić stronę internetową nyc.gov/nycwell.

 

 Więcej informacji można znaleźć na stronie 
internetowej nyc.gov/DACA. 

 Proszę zadzwonić do swoich wybranych 
reprezentantów, aby wyrazić swoją opinię na 
temat programu DACA. 

 Można też zgłosić się na ochotnika do Biura 
Burmistrza, aby pomóc w organizacji 
nadchodzących zebrań, warsztatów lub 
w obronie programu DACA. Proszę odwiedzić 
stronę internetową nyc.gov/MOIAVolunteer 
lub wysłać wiadomość e-mail na adres MOIA-
Volunteers@cityhall.nyc.gov. 

 Proszę zaprosić Biuro Burmistrza ds. 
Imigrantów do swojej dzielnicy na forum 
„Poznaj Swoje Prawa.” Proszę odwiedzić 
stronę internetową nyc.gov/InviteMOIA lub 
zadzwonić pod numer (212) 788-7654 w 
godzinach pracy. 

  (Polish) 

Jestem beneficjentem programu DACA. Co się stanie z moim prawem jazdy stanu  
Nowy Jork? Czy otrzymam dokument tożsamości, jeśli utracę mój status DACA? 

Mam DACA. Czy rząd federalny użyje teraz moich danych, aby mnie deportować? 

Jestem beneficjentem programu DACA. Czy utracę ubezpieczenie zdrowotne? 
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