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Program dodatkowej pomocy żywnościowej
(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP)
Poradnik dot. dokumentacji (COVID-19) (Polish)
W celu ustalenia uprawnienia do świadczeń SNAP należy przedstawić dowód potwierdzający spełnienie kryteriów wymienionych
poniżej. Sugerowana dokumentacja i przydatne wskazówki zawarte w tym przewodniku pomogą w przedstawieniu dowodów
niezbędnych do ustalenia uprawnienia do SNAP oraz kwoty świadczenia.
Jeśli orzekniemy, że przysługują Panu/Pani świadczenia SNAP zgodnie z przyspieszonymi zasadami przetwarzania wniosków,
możemy przyznać je już po samej weryfikacji tożsamości. Zanim jednak przyznamy dodatkowe świadczenia SNAP, konieczne jest
potwierdzenie innych czynników uprawniających Pana/Panią lub innych członków gospodarstwa domowego do ich otrzymania.
W przypadku składania wniosku o świadczenia SNAP pocztą lub faksem należy przesłać kopie dokumentacji umożliwiającej jak
najszybsze ustalenie uprawnienia do SNAP.

Czynnik uprawniający
Tożsamość
Należy ustalić i udokumentować
tożsamość osoby wymienionej we
wniosku lub składającej wniosek.

Sugerowana dokumentacja










Miejsce zamieszkania

Dowód tożsamości ze zdjęciem, prawo jazdy
Paszport amerykański
Certyfikat nadania obywatelstwa
Dokumentacja ze szpitala / od lekarza
Dokumentacja adopcyjna
Akt urodzenia
Akt chrztu
Karta rejestracji wyborcy
Potwierdzony numer ubezpieczenia społecznego

Przydatne wskazówki
Każdy z dokumentów
zawierający datę urodzenia
danej osoby może zostać
również wykorzystany do
weryfikacji wieku. Ponadto
paszport amerykański lub
certyfikat nadania obywatelstwa
można zastosować w celu
weryfikacji obywatelstwa, jeśli
poprosimy o dowód.

Bieżąca umowa najmu
Bieżący rachunek za czynsz zawierający imię
i nazwisko oraz adres najemcy
 Oświadczenie osoby wynajmującej lub
głównego najemcy
 Dokumentacja hipoteczna
 Dokumentacja szkolna (dowolny dokument
z ostatniego roku zawierający imię i nazwisko
oraz adres dziecka)

Jeśli na oświadczeniu osoby
wynajmującej lub głównego
najemcy wymienieni są
wszystcy członkowie
gospodarstwa domowego,
można je również użyć do
udokumentowania członków
gospodarstwa domowego.

Należy potwierdzić liczbę osób
zamieszkujących gospodarstwo
domowe.

Oświadczenie niespokrewnionej osoby
wynajmującej
 Oświadczenie organizacji społecznej
 Oświadczenie osoby niebędącej
członkiem gospodarstwa domowego
 Oświadczenie osoby mieszkającej
z wnioskodawcą, która nie jest uwzględniona
we wniosku

Oświadczenie powinno
zawierać nazwiska wszystkich
osób w gospodarstwie
domowym i może służyć
również do udokumentowania
miejsca zamieszkania.

Wiek



Należy udokumentować wiek
wszystkich osób ubiegających się
o świadczenia SNAP.

Akt urodzenia
 Akt chrztu
 Legitymacja szkolna z datą urodzenia
 Karta IDNYC (osoby powyżej 14. roku życia)

Do ustalenia
i udokumentowania
tożsamości oraz statusu
obywatelstwa może zostać
również wykorzystany akt
urodzenia.

Numer ubezpieczenia społecznego



Karta ubezpieczenia społecznego
 Oficjalna korespondencja z Wydziału
Ubezpieczeń Społecznych (Social Security
Administration, SSA)

W przypadku podania numeru
ubezpieczenia społecznego
każdej osoby w gospodarstwie
domowym nie ma konieczności
przedstawiania karty
ubezpieczenia społecznego.

Musi dowodzić, że osoba ubiegająca
się o świadczenia SNAP mieszka pod
adresem wymienionym we wniosku.

Liczba osób w gospodarstwie
domowym

Należy podać numer ubezpieczenia
społecznego (lub dowód złożenia
wniosku o przyznanie takiego
numeru) każdej osoby
w gospodarstwie domowym, która
ubiega się o świadczenia SNAP






(ciąg dalszy na następnej stronie)
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Obywatelstwo

Sugerowana dokumentacja



Obywatelstwo należy
udokumentować wyłącznie, jeśli
jest kwestionowane.

Status imigracyjny








Status imigracyjny musi być
udokumentowany w przypadku
osób niebędących obywatelami
ubiegającymi się o świadczenia
SNAP.
Dochód z pracy





Jeżeli którykolwiek z członków
gospodarstwa domowego
ubiegający się o świadczenia
SNAP jest zatrudniony, należy
udokumentować dochody brutto
(przed potrąceniami),
częstotliwość oraz liczbę
przepracowanych godzin.

Dochód niepochodzący z pracy
Jeżeli którykolwiek z członków
gospodarstwa domowego
ubiegający się o świadczenia
SNAP otrzymuje dochód
niepochodzący z pracy, należy
udokumentować rodzaj dochodu,
kwotę i częstotliwość jego
otrzymywania.

















Akt urodzenia
Dokumentacja szpitalna
Paszport amerykański
Dokumentacja służby wojskowej
Certyfikat nadania obywatelstwa

Przydatne wskazówki
W celu potwierdzenia tożsamości
i wieku mogą być również
wykorzystane akty urodzenia,
dokumentacja szpitalna, paszport
amerykański oraz certyfikat nadania
obywatelstwa.

Dokumentacja USCIS (np. zielona
karta, wiza z pieczątką)
Dowód stałego miejsca zamieszkania
w USA przed 1.01.1972

Bieżące odcinki wynagrodzenia
Koperty z płatnościami
Pismo od pracodawcy wskazujące
przychody brutto, częstość, liczbę
przepracowanych godzin
Bieżące rozliczenie podatkowe
W przypadku własnej działalności –
dokumentacja i powiązane materiały
dotyczące dochodów i wydatków
Jeśli firma pracodawcy / miejsce
prowadzenia działalności jest
zamknięta(-e), należy złożyć podpisane
przez siebie oświadczenie z danymi
kontaktowymi poprzedniego
pracodawcy / miejsca prowadzenia
działalności.

Należy potwierdzić dochód
uzyskany w ciągu ostatnich 30 dni.

Aktualne pismo o przyznaniu
świadczenia
Oficjalna korespondencja od SSA
Oficjalna korespondencja z Wydziału ds.
Weteranów
Bieżący czek lub odcinek za świadczenia
Oświadczenie z banku lub kasy
kredytowej
Zrzut ekranu lub zdjęcie elektronicznego
wyciągu z rachunku bankowego lub kasy
kredytowej
Oświadczenie osoby udzielającej
wsparcia materialnego
Oświadczenie o ubezpieczeniu od
bezrobocia (UIB)
Zrzut ekranu lub zdjęcie oświadczenia
o ubezpieczeniu dla bezrobotnych (UIB)
ze strony internetowej Wydziału Pracy
(Department of Labor)

Jeśli członek gospodarstwa
domowego otrzymuje zapomogę
uzupełniającą (Supplemental
Security Income, SSI), nie jest
wymagana weryfikacja SSI.

(ciąg dalszy na następnej stronie)

Jeśli ostatnio stracił Pan/Pani pracę,
nie trzeba przedstawiać
potwierdzenia zarobków.

Jeśli stracił(a) Pan/Pani niedawo
pracy i nie uzyskał(a) jeszcze
świadczenia z tytułu ubezpieczenia
od bezrobocia, przedstawienie
dowodu na uzyskiwanie zasiłku
z tytułu bezrobocia nie jest
konieczne.
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Czynnik uprawniający
Zasoby materialne

Sugerowana dokumentacja



Zasoby materialne nie wpływają
na uprawnienie większości
gospodarstw domowych
ubiegających się o świadczenia
SNAP. Niektóre informacje
dotyczące zasobów mają jednak
zastosowanie w celu ustalenia
uprawnienia do przyspieszonego
przetworzenia wniosku SNAP.



Osoba niepełnosprawna /
niezdolna do pracy











Przydatne wskazówki

Bieżąca dokumentacja z banku lub kasy
kredytowej
Certyfikat akcji/obligacji
Oświadczenie instytucji finansowej
Umowa dot. miejsca na cmentarzu lub
akt prawny
Akt własności i/lub wycena
Ubezpieczenie na życie
Rejestracja pojazdu
Zrzut ekranu lub zdjęcie elektronicznego
wyciągu bankowego

W przypadku posiadania zasobów
materialnych i braku pewności w
odniesieniu do konieczności ich
weryfikacji należy udostępnić
dokumenty pozwalające na ich
weryfikację. W przypadku wymogu
weryfikacji zasobów materialnych
nie będziemy musieli zwlekać
z decyzją dotyczącą uprawnienia.

Bieżące zestawienie świadczeń SSA/SSI
Podpisane i opatrzone datą pismo od
lekarza lub specjalisty w dziedzinie
medycyny, włączając numer kontaktowy

Jeżeli osoba ubiegająca się o SNAP
jest niepełnosprawna lub
ubezwłasnowolniona, należy
przedłożyć stosowną dokumentację.

(ciąg dalszy na następnej stronie)
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Wydatki, które mogą wpływać na uprawnienie do świadczeń SNAP lub ich wysokość
W przypadku ponoszenia któregokolwiek z wymienionych poniżej wydatków ważne jest przedstawienie dokumentów
służących do ich weryfikacji. W niektórych przypadkach ponoszenie danych wydatków może stanowić podstawę uzyskania
uprawnienia finansowego do otrzymywania świadczeń SNAP. W wielu innych sytuacjach może stanowić podstawę do
uzyskania rozszerzonych świadczeń SNAP.

Czynnik uprawniający
Rachunki za usługi medyczne
Dotyczy wyłącznie osób
starszych lub niepełnosprawnych,
które ponoszą takie koszty.

Sugerowana dokumentacja




Koszty opieki nad osobami
zależnymi / Inne wydatki







Kopie rachunków za usługi medyczne
(opłaconych i nieopłaconych)
Oświadczenie firmy ubezpieczeniowej
o składkach na ubezpieczenie zdrowotne
Karta leków na receptę Medicare
Nakaz sądowy
Oświadczenie placówki opieki dziennej
lub innego usługodawcy świadczącego
opiekę nad dzieckiem
Oświadczenie opiekunki lub osoby
towarzyszącej w opiece
Zrealizowane czeki lub rachunki

Przydatne wskazówki
Dotyczy wydatków na usługi
medyczne, które dane osoby
ponoszą z własnych środków.
Nie należy załączać dokumentacji
rachunków opłacanych przez osobę
niebędącą członkiem gospodarstwa
domoego.

