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Odroczona Akcja dla Przyjazdów Dziecięcych 

(DACA) 

Co powinni wiedzieć młodzi imigranci 

 

Co to jest Odroczona Akcja (DACA)? 
 

Odroczona Akcja (DACA) jest procedurą umożliwiającą otrzymanie obywatelstwa osobom nie 

będącym obywatelami w celu pozostania w USA i podjęcia legalnej pracy na okres dwóch lat, bez 

obawy przed deportacją. Osoby, którym zostanie przyznana Odroczona Akcja będą uprawnione do 

otrzymania zezwolenia na pracę, karty ubezpieczenia społecznego i określonego państwowego 

dokumentu tożsamości, takiego jak prawo jazdy. 

 

Odroczona Akcja NIE jest ustawą typu Dream Act. Nie ma na celu przyznawania stałego pobytu czy 

“zielonej karty.”  
 

Czy nadaję się do Odroczonej Akcji? 
 

Aby zostać zakwalifikowanym do Odroczonej Akcji, musisz najpierw udowodnić, że spełniasz 

WSZYSTKIE poniższe kryteria: 

 

 Musiałeś wjechać do USA przed ukończeniem 16 roku życia 

 Musiałeś mieszkać w USA bez przerwy od 15 czerwca, 2007 

 Nie mogłeś posiadać statusu legalnego imigranta w dniu 15 czerwca 2012 

 Musisz mieć ukończonych co najmniej 15 lat –  chyba, że jesteś w trakcie postępowania o 

wydaleniu lub masz wcześniejszy nakaz deportacji lub wyjazdu dobrowolnego 

 W dniu 25 czerwca  2012 musiałeś mieć poniżej 30 lat (osoba, która przekroczyła 31 rok 

życia nie ma prawa ubiegania się) 

 Musisz być absolwentem szkoły średniej, uczęszczać obecnie do szkoły, posiadać GED, 

lub być zwolnionym honorowo weteranem wojskowym. 

o Szkoła obejmuje: kursy GED, szkolenie dotyczące kariery, oraz zajęcia z ESL, JEŚLI 

prowadzą one do wykształcenia stopnia postsekundarnego. Jeśli zapisałeś się do 

szkoły teraz, możesz ciągle wziąć udział w kwalifikacji, nawet, jeśli wcześniej 

uczęszczałeś do szkoły  w USA. 

 Nie możesz być skazany za przestępstwo, istotne wykroczenie lub ponad trzy występki 

– DUI (jazda pod wpływem środków) może zostać uznany za istotne wykroczenie 
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 Nie możesz stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego 

 

Decyzja odnośnie dotacji Odroczonej Akcji zostaje podjęta na podstawie analizy każdego przypadku i 
nie każdy młody imigrant zostanie zakwalifikowany. 
 

 

Ile to kosztuje? 
 

Opłata zgłoszeniowa Amerykańskiego Urzędu ds. Obywateli i Serwisu Imigracyjnego (USCIS) wynosi 

$465. Jeśli nie posiadasz kwoty potrzebnej na opłatę zgłoszeniową, możesz skontaktować się z 

koordynatorem Odroczonej Akcji w celu uzyskania informacji odnośnie grantów. 

 

Jakie dokumenty potrzebuję do Zgłoszenia DACA? 
 

 Udowodnij, że byłeś w Stanach Zjednoczonych 15 czerwca 2012. Na przykład: paragonami z 

tego dnia, zdjęciami, udowodnij, że pracowałeś lub byłeś w szkole, posiadasz e-maile, 

rejestracje rozmów telefonicznych lub masz jakikolwiek inny dowód na to, że tego dnia byłeś w 

USA.  

 Udowodnij, że przekroczyłeś granicę USA przed ukończeniem 16 roku życia, i bez przerwy 

przebywałeś na terenie USA od 6/15/2007. Na przykład: rachunkami, rachunkami od lekarza, 

odcinkami, zapisami ze szkoły, rachunkami za usługi, odcinkami wypłaty, odcinkami Western 

Union, zapisy finansowe – można wykorzystać jakikolwiek dokument zawierający twoje 

nazwisko, twój adres i datę.  

 Poświadczenie twojej szkoły średniej, GED, uczęszczania lub ukończenia college’u. 

Dokumenty do rozważenia: świadectwa szkolne, dyplomy, certyfikaty i zapisy GED.  

 Dokumenty poświadczające Twój wiek, takie jak wyciąg z aktu urodzenia lub paszport. 

 

W jaki sposób się zgłaszać?  
 

Jeśli wierzysz, że masz prawo ubiegania się, zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym 

i/lub skontaktowania się z jedną z wymienionych poniżej naszych organizacji udzielających serwisu 

prawnego.  

 

Wykaz nadchodzących Spotkań Informacyjnych Odroczonej Akcji oraz Ośrodków Pomocy Prawnej 

można znaleźć pod adresem www.paimmigrant.org lub możesz skontaktować się z Koordynatorem 

Odroczonej Akcji, p. Michele Contreras, w Pennsylvania Immigration & Citizenship Coalition pod 

numerem 215-832-3482, lub wysłać email pod adres michelecontreras@paimmigrant.org. 
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W celu uzyskania pomocy prawnej, skontaktuj się z niniejszymi organizacjami pozarządowymi, 

które świadczą darmowe lub tanie usługi prawne: 

 Catholic Social Services - Immigration Services  
    215-854-7019 www.catholicsocialservicesphilly.org 

 Esperanza Immigration Legal Services  
 215-324-0746, ext. 298 www.esperanza.us  

 HIAS Pennsylvania  
         215-832-0900 www.hiaspa.org  

 Nationalities Service Center  
 215-893-8400 www.nscphila.org 


