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Program Fair Fares NYC – lista sugerowanych dokumentów
(Polish)
Składanie wniosków o udział w programie Fair Fares jest niezwykle łatwe – w niektórych przypadkach
nie ma potrzeby dostarczania żadnych dodatkowych dokumentów! Jeśli jednak okaże się to konieczne,
pomocna może być poniższa lista. Wypełniając wniosek online, automatycznie uzyskasz informację na
temat dokumentów wymaganych w Twoim przypadku.
 Aby zweryfikować swoją TOŻSAMOŚĆ i WIEK, dostarcz JEDEN z poniższych dokumentów:
 Wydany przez rząd dowód tożsamości ze zdjęciem (np. NYS ID, IDNYC)
 Prawo jazdy z dowolnego stanu
 Paszport dowolnego kraju
 Wydany przez rząd dowód tożsamości ze zdjęciem, którego ważność upłynęła nie wcześniej niż
3 lata temu
 Amerykańska legitymacja wojskowa
 Dowód przynależności plemiennej
 Karta rejestracji cudzoziemca w Amerykańskim Biurze Usług Imigracyjnych i Spraw dot.
Obywatelstwa / Karta stałego pobytu / Zielona karta / Świadectwo naturalizacji
 Dokumentacja adopcyjna
 Akt urodzenia
Uwaga: Można dostarczyć również inne dokumenty. Na dokumentach musi znajdować się imię i
nazwisko oraz data urodzenia.
 Aby zweryfikować MIEJSCE ZAMIESZKANIA, należy dostarczyć rachunek, wyciąg lub pismo
wydane przez organ rządowy w ciągu ostatnich 90 dni:
 Rachunek za telewizję kablową, telefon lub media
 Umowa najmu lokalu mieszkalnego w Nowym Jorku z imieniem i nazwiskiem
 Potwierdzenie zmiany adresu wydane przez Amerykański Urząd Pocztowy (United States
Postal Service, USPS)
 Potwierdzenie płatności czynszu
 Wyciąg z rachunku bankowego
 Potwierdzenie płatności za polisę ubezpieczeniową (zdrowotna, właściciela mieszkania,
najemcy, na życie, samochodowa)
 Wyciągi z karty kredytowej lub rachunek za kartę kredytową
Uwaga: Można również dostarczyć inne dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania wydane w
ciągu ostatnich 90 dni.
(ciąg dalszy na następnej stronie)

FF-14 (P) 1/22/2020 (page 2 of 2)
(E) 01/17/2020
LLF

Fair Fares New York City

 Aby zweryfikować wysokość PODLEGAJĄCEGO OPODATKOWANIU DOCHODU
GOSPODARSTWA DOMOWEGO, należy dostarczyć następujące dokumenty:


Wszystkie strony Formularza 1040 z Urzędu Skarbowego (Internal Revenue Service, IRS) za
miniony rok

Lub w przypadku każdego członka gospodarstwa domowego należy dostarczyć wszystkie
dokumenty, które mają zastosowanie:


Zasiłek dla osób niepełnosprawnych wypłacany przez stan Nowy Jork: Pismo o przyznaniu
świadczeń lub odcinek wypłaty



Świadczenia z tytułu emerytury: Oświadczenie lub odcinek wypłaty



Świadczenia z ubezpieczenia społecznego SSI/SSA: Aktualne pismo potwierdzające przyznanie
świadczenia, odcinek wypłaty lub korespondencja z SSA



Świadczenia z tytułu ubezpieczenia od utraty pracy: Aktualne pismo potwierdzające przyznanie
świadczenia wydane przez Wydział Pracy stanu Nowy Jork



Potwierdzenie płatności od najemcy (kopia czeku / przekazu pieniężnego) lub pisemne
oświadczenie o otrzymywaniu przychodu z najmu



Wszystkie odcinki wynagrodzenia z ostatnich 30 dni



Pismo od pracodawcy – opatrzone podpisem i datą, z wyszczególnieniem przychodu brutto za
ostatnie 30 dni; zawierające imię i nazwisko lub nazwę pracodawcy, jego adres oraz numer
telefonu



Wyciąg z rachunku bankowego, jeżeli wypłata jest przekazywana na rachunek



W przypadku własnej działalności gospodarczej: dokumentacja firmy lub dokumentacja
podatkowa



Jeżeli żaden z powyższych dokumentów nie może zostać dostarczony, należy złożyć
sporządzone przez siebie pismo – opatrzone podpisem, datą, informacją na temat wysokości
przychodu brutto z ostatnich 30 dni i opisem źródła przychodu.

Uwaga: Dochód z tytułu świadczeń alimentacyjnych nie wlicza się do kwoty dochodu, nie jest
uwzględniany we wniosku ani w dodatkowej dokumentacji.

W przypadku pytań dotyczących tego powiadomienia należy zadzwonić pod numer 311.
Można też odwiedzić naszą stronę internetową nyc.gov/fairfares,
aby uzyskać więcej informacji na temat programu Fair Fares NYC.

