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1. Praca w USA i imigranci

Znalezienie dobrej pracy jest drogą do urzeczywistnienia “American dream”, który od stuleci przy-
ciąga do Stanów Zjednoczonych miliony imigrantów. Znalezienie pracy, najpierw jakiejkolwiek,
później dobrej, w swoim zawodzie, jest jednym z najważniejszych problemów, przed którym nie-
uchronnie staje każdy nowo przybyły. Temu, jak szukać pracy, jak ją utrzymać i jakie prawa chronią
pracowników, poświęcona jest ta publikacja.

W Stanach Zjednoczonych istnieje zawsze pewne bezrobocie, co powoduje, że znalezienie posady
bywa poważnym problemem nawet dla rodowitych Amerykanów, szczególnie w okresach recesji go-
spodarczej.

1.1. Komu wolno pracować

Nielegalne podjęcie pracy stanowi zwykle pierwsze naruszenie amerykańskiego prawa popełniane
przez większość nowoprzybyłych. Mimo że na wizie w paszporcie stoi czarno na białym “nieupo-
ważniony do podjęcia pracy” (not authorized for work), to celem przybycia tysięcy ludzi z biedniej-
szych od Ameryki krajów jest właśnie podjęcie pracy zarobkowej.

Trzeba wiedzieć: W Stanach Zjednoczonych praca jest przywilejem zastrzeżonym jedynie dla le-
galnych mieszkańców kraju. Następujące grupy osób mają zezwolenie na pracę:

 obywatele USA;

 stali rezydenci USA;

 osoby oczekujące na zieloną kartę, które otrzymały zezwolenie na pracę od Urzędu Imigra-
cyjnego;

 posiadacze pewnych rodzajów wiz upoważniających do pracy (np. H-1, J-1);

 studenci zagraniczni, jeśli otrzymali zezwolenie na pracę z Urzędu Imigracyjnego.

Cudzoziemcy bez ważnych wiz upoważniających do pracy lub bez aktualnego zezwolenia na pracę
nie mają prawa do podjęcia pracy zarobkowej w USA.

Oczywiście, rzesza ok. 6-7 milionów nielegalnych imigrantów musi z czegoś żyć. Ich problemy
omawiamy pokrótce w dalszej części tego rozdziału.

1.2. Jakie dane powinien sprawdzić pracodawca

Pracodawca ma obowiązek sprawdzenia prawa do pracy każdej osoby starającej się o zatrudnienie.
Dotyczy to nawet osób, które mówią bez cienia obcego akcentu i żyją w USA od pokoleń. Doku-
menty muszą potwierdzać tożsamość i prawo do podjęcia pracy przez kandydata; w przeciwnym
wypadku nie będzie on zatrudniony.


