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WYDZIAŁ ZASOBÓW LUDZKICH MIASTA NOWY JORK 
 
 

Powiadomienie o spotkaniu publicznym i możliwości zgłoszenia uwag do 
proponowanych zasad 

 
Czego dotyczy nasza propozycja? Aby zapewnić każdemu nowojorczykowi 
możliwości i spokój umysłu, które daje posiadanie dowodu tożsamości ze zdjęciem 
wydanego przez władze rządowe, komisarz Wydziału Usług Społecznych miasta Nowy 
Jork (Department of Social Services), obejmującego Wydział Zasobów Ludzkich 
(Human Resources Administration, HRA) będący instytucją zarządzającą programem 
miejskich kart identyfikacyjnych miasta Nowy Jork (New York City Identification Card, 
IDNYC), proponuje zmianę artykułu 68, rozdziału 6 Zbioru Zasad miasta Nowy Jork, 
aby między innymi (1) obniżyć minimalny wiek uprawniający do uzyskania karty z 14 lat 
do 10 lat; oraz (2) zezwolić, aby program, w określonych okolicznościach, akceptował 
dane i wersje elektroniczne dokumentów zamiast dokumentów fizycznych. 
 
Kiedy i gdzie odbędzie się spotkanie? Wydział Zasobów Ludzkich miasta Nowy Jork 
przeprowadzi spotkanie publiczne w sprawie proponowanej zasady. Spotkanie 
publiczne odbędzie się o godzinie 9:30 w dniu 13 czerwca 2018 roku. Spotkanie 
odbędzie się przy 125 Worth Street, 2. piętro, na Manhattanie. Prosimy o wejście od 
ulicy Lafayette.  
 
 W jaki sposób można zgłosić uwagi do proponowanych zasad? Każdy może 
zgłosić uwagi do proponowanych zasad: 
 

• Przez stronę internetową. Uwagi można przesłać do HRA poprzez stronę 
internetową z zasadami HRA na stronie http://rules.cityofnewyork.us. 

 
• Przez wiadomość e-mail. Uwagi można przesłać w wiadomości e-mail na adres 

IDNYCRule@hra.nyc.gov  
 

• Pocztą. Uwagi można przesłać pocztą do: 
 
IDNYC 
One MetroTech North, 6th Floor 
Brooklyn, NY 11201 
Attention:   Nathaniel Hobelman 
 

• Faksem. Uwagi można przesłać faksem pod numer 718-250-5916 
 

http://rules.cityofnewyork.us/
mailto:IDNYCRule@hra.nyc.gov
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• Przemawiając podczas spotkania. Każdy kto chce zgłosić uwagi do 
proponowanej zasady podczas spotkania publicznego musi się zarejestrować, 
aby zabrać głos. Zarejestrować można się przed spotkaniem, dzwoniąc pod 
numer 929-221-7668. Można również zarejestrować się w sali, w której odbędzie 
się spotkanie przed jego rozpoczęciem w dniu 13 czerwca. Można przemawiać 
maksymalnie przez 3 minuty. 

 
Czy istnieje termin przesłania uwag? Termin przesłania uwag upływa 13 czerwca 
2018 roku. 
 
Co zrobić, jeśli potrzebuję pomocy, aby wziąć udział w spotkaniu?  
 
Należy poinformować Nathaniela Hobelmana w przypadku konieczności uzyskania 
pomocy tłumacza języka obcego, języka migowego lub uzasadnionych udogodnień w 
przypadku niepełnosprawności. Należy powiadomić nas pocztą, pisząc na adres 
podany powyżej. Można nas również poinformować telefonicznie, dzwoniąc pod numer 
929-221-7668. Wymagane jest wcześniejsze powiadomienie w celu zapewnienia 
wystarczającego czasu na zapewnienie udogodnień. Prosimy o informację do 6 
czerwca 2018 roku.  
 
Lokalizacja oferuje poniższe możliwości ułatwienia dostępu: Lokalizacja jest dostępna 
dla osób korzystających z wózków inwalidzkich lub innych urządzeń do poruszania się. 
W przypadku dodatkowych wniosków dotyczących ułatwienia dostępu należy 
kontaktować się z Nathanielem Hobelmanem pocztą lub telefonicznie, w sposób 
opisany powyżej do 6 czerwca 2018 r. 
 
Czy można zapoznać się z uwagami zgłoszonymi do proponowanych zasad? 
Istnieje możliwość zapoznania się z uwagami w sprawie proponowanych zasad 
złożonymi online, przechodząc na stronę http://rules.cityofnewyork.us/. Kilka dni po 
spotkaniu kopie wszystkich uwag zgłoszonych online, kopie wszystkich uwag 
pisemnych oraz podsumowanie uwag ustnych dotyczących proponowanych zasad będą 
dostępne ogółowi społeczności na stronie internetowej HRA.  
 
Na jakiej podstawie HRA może wprowadzić taką zasadę? Artykuły 603 i 1043 Karty 
Praw Miejskich, paragraf 3-115 Kodeksu Administracyjnego oraz rozporządzenie nr 6 z 
2014 roku upoważniają HRA do wprowadzenia proponowanych zasad. Proponowana 
zasada nie została uwzględniona w najbardziej aktualnym programie regulacyjnym, 
ponieważ nie była rozważana w momencie publikacji programu HRA.  
  
 
Gdzie można znaleźć zasady HRA? Zasady HRA zawarte są w artykule 68 Zbioru 
Zasad miasta Nowy Jork. 
 
Jakie prawa regulują proces tworzenia zasad? Tworząc lub zmieniając zasady, HRA 
musi spełnić wymagania artykułu 1043 Karty Praw Miejskich. Niniejsze powiadomienie 
jest publikowane zgodnie z wymaganiami artykułu 1043 Karty Praw Miejskich.  

http://rules.cityofnewyork.us/
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Określenie podstawy i celu proponowanej zasady 
 

Program miejskich kart identyfikacyjnych miasta Nowy Jork („Program kart IDNYC”) po 
raz pierwszy wprowadzony w 2015 roku, działa od czterech lat i obejmuje ponad milion 
posiadaczy kart.  

W kwietniu 2016 roku program wydał swój pierwszy zestaw poprawek do zasad 
rządzących programem na podstawie doświadczeń z pierwszego roku oraz zaleceń od 
stron zainteresowanych, w tym wnioskodawców, promotorów, personel dokonujący 
zapisów IDNYC oraz członków Rady Miasta. Obecnie w oparciu o dodatkowe 
doświadczenia i opinie, program IDNYC proponuje dodatkowy zestaw poprawek do 
rozdziału 6 Zbioru Zasad miasta Nowy Jork. 

Poprawki te mogłyby między innymi: 

• Zwiększyć zasięg kart poprzez obniżenie wieku minimalnego 
uprawniającego do uzyskania karty z 14 do 10 lat. Wielu nastolatków w wieku 
10 lub 11 lat zaczyna samodzielnie poruszać się lub korzystać z transportu 
publicznego w drodze do szkoły lub innych miejsc docelowych. Karta IDNYC 
zwiększy ich bezpieczeństwo i zmniejszy troski rodziców, ponieważ w przypadku 
osób poniżej 14 roku życia karta będzie zawierać obowiązkowe pole dla danych 
kontaktowych w sytuacji nagłej, które jest opcjonalne dla osób powyżej 14 roku 
życia. Dzięki temu policja oraz przedstawiciele innych służb ratowniczych będą 
mogli skontaktować się z rodzicami dzieci w sytuacji awaryjnej. Wnioskodawcy 
poniżej 14 roku życia mogliby składać wniosek o kartę wraz z opiekunem, a karta 
utraciłaby ważność dwa lata od wydania zamiast normalnej daty ważności 
wynoszącej 5 lat od wydania dla posiadaczy kart w wieku powyżej 14 roku życia.  

• Umożliwić programowi, w pewnych ograniczonych okolicznościach, 
przyjmowanie danych i wersji elektronicznych dokumentów, jako dowodu 
tożsamości i miejsca zamieszkania.  

 
• Zapewnić możliwość dodawania dokumentów dotyczących miejsca 

zamieszkania dla studentów mieszkających w akademikach.  
  

• Wyjaśnić zasadę IDNYC o zastrzeżeniu sobie prawa do nieakceptowania 
dokumentów, których nie można zweryfikować, nawet jeśli znajdują się na 
liście dokumentów akceptowanych w ramach IDNYC. Niniejsza zasada 
IDNYC zawsze obowiązywała, jednak uzupełnienie mogłoby dodać 
postanowienie jednoznacznie stwierdzające, że IDNYC zastrzega sobie prawo 
nieakceptowania dokumentu lub rodzaju dokumentów, których ważności nie 
można zweryfikować. 
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Ponadto wiele proponowanych poprawek między innymi do artykułu dotyczącego 
możliwości przeprowadzenia dodatkowego przeglądu w następstwie odrzucenia 
wniosku, odzwierciedla lub jest dokonywana w rezultacie polityki programu wdrożonej 
w styczniu 2017 roku, która zakłada zakaz skanowania lub wykonywania w inny sposób 
kopii dokumentów tożsamości lub miejsca zamieszkania. 

Uprawnienie HRA do wprowadzenia tej zasady można znaleźć w artykułach 603 i 1043 
Karty Praw Miejskich, paragrafie 3-115 kodeksu administracyjnego miasta oraz nakazie 
wykonawczym nr 6 z 2014 r. 
 
Nowy tekst jest podkreślony. 

Usunięty tekst znajduje się w [nawiasach]. 

Część 1. Punkt (d), paragrafu 6-01, rozdziału 6, tytułu 68 Zbioru Zasad miasta 
Nowy Jork zostaje zmieniony i zostaje mu nadane następujące brzmienie:  

(d) „Opiekun” oznacza rodzica naturalnego, rodzica adopcyjnego; rodzica przybranego; 
opiekuna wyznaczonego sądownie, kuratora lub nadzorcę; rodzica zastępczego, 
sponsora osoby niepełnoletniej wyznaczonego przez amerykański Wydział Zdrowia i 
Opieki Społecznej, biuro ds. przesiedlania uchodźców (Office of Refugee Resettlement, 
ORR); pracownika z Wydziału ds. Dzieci miasta Nowy Jork (Administration for 
Children's Services, ACS), Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie stanu 
Nowy Jork (Office for People with Developmental Disabilities, OPWDD), Wydziału 
Zdrowia stanu Nowy Jork (New York State Department of Health, NYS DOH), Biura ds. 
Zdrowia Psychicznego stanu Nowy Jork (New York State Office of Mental Health, NYS 
OMH), Wydziału Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork (New York City 
Department of Health and Mental Hygiene, NYC DOHMH), wyznaczoną instytucję 
opieki zastępczej ACS, instytucję lub placówkę, włączając placówkę opiekuńczą z 
zamieszkaniem, która jest prowadzona, posiada licencję, jest certyfikowana lub 
finansowana przez OPWDD, NYS DOH, NYS OMH lub NYC DOHMH; konkubenta(-kę) 
wnioskodawcy, który został określony przez OPWDD jako osoba z niepełnosprawnością 
intelektualną; przedstawiciela świadczeniobiorcy w zakresie ubezpieczenia społecznego 
wnioskodawcy; lub inne kategorie osób indywidualnych, które HRA może wyznaczyć 
jako opiekunów w przyszłości, zgodnie z punktem (f) paragrafu 6-07 tego artykułu. 
 

Część 2. Paragraf 6-02 rozdziału 6 tytułu 68 Zbioru Zasad miasta Nowy Jork 
zostaje zmieniony i zostaje mu nadane następujące brzmienie:  
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§ 6-02 Karta IDNYC. 
 
(a) Karta IDNYC będzie zawierać zdjęcie posiadacza, imię i nazwisko, datę urodzenia, 
datę ważności, podpis, kolor oczu, wzrost, numer identyfikacyjny oraz oprócz sytuacji 
podanych w tym punkcie, adres ulicy w mieście Nowy Jork. Karta, zgodnie z wyborem 
posiadacza, będzie zawierać również wskazaną przez niego płeć[, wskazane dane 
kontaktowe w sytuacji nagłej], preferowany język, status weterana i dodatkowe 
informacje, jakie HRA może w przyszłości wskazać. Ponadto w przypadku posiadaczy 
poniżej 14 roku życia na karcie będą znajdować się dane kontaktowe w sytuacji nagłej 
osoby wskazanej przez posiadacza karty. Ponadto w przypadku posiadaczy powyżej 14 
roku życia na karcie mogą znajdować się dane kontaktowe w sytuacji nagłej osoby 
wskazanej przez posiadacza karty, na podstawie decyzji posiadacza.  
 
(b) Karta IDNYC nie będzie zawierać adresu domowego w poniższych okolicznościach: 
 

(1) Jeśli wnioskodawca jest osobą indywidualną, która nie posiada stałego miejsca 
zamieszkania lub jest ofiarą przemocy domowej i przedstawi dowód miejsca 
zamieszkania zgodnie z paragrafem 6-06(c)(2) tego artykułu, karta IDNYC nie 
będzie w ogóle zawierać adresu lub będzie zawierać adres grzecznościowy, opisany 
w tym punkcie. [;] 

 
(2) Jeśli wnioskodawca jest objęty programem opieki z zamieszkaniem 
obsługiwanym lub nadzorowanym przez wydział usług interwencji w sytuacji nagłej 
HRA w celu zapewnienia miejsca zakwaterowania, usług i opieki dla ofiar przemocy 
domowej oraz przedstawi pismo z programu opieki z zamieszkaniem zgodnie z 
opisem w tabeli zawartej w paragrafie 6-06(c)(2) niniejszego artykułu, karta IDNYC 
będzie zawierać nr skrzynki pocztowej powiązanej z odpowiednim programem lub w 
ogóle nie będzie zawierać adresu, zgodnie z preferencjami wnioskodawcy. [;lub] 
 
(3) Jeśli wnioskodawca przedstawi dowód, że [uczestniczą] uczestniczy w programie 
poufności adresu stanu Nowy Jork (Address Confidentiality Program, ACP) 
ustanowionym przez §108 przepisu wykonawczego miasta Nowy Jork w odniesieniu 
do ofiar przemocy domowej, karta IDNYC będzie zawierać nr skrzynki pocztowej 
powiązanej z odpowiednim programem lub w ogóle nie będzie zawierać adresu, 
zgodnie z preferencjami wnioskodawcy. Wnioskodawca objęty ACP nadal musi 
ustalić miejsce zamieszkania [zgodnie z paragrafem 6-06 lub 6-07(e) niniejszego 
artykułu] zgodnie z tym rozdziałem. 

 
(4) Jeśli wnioskodawca jest studentem szkoły wyższej lub uniwersytetu 
mieszkającym w mieszkaniu powiązanym ze szkołą i otrzymuje pocztę do centralnej 
lokalizacji na terenie szkoły innej od miejsca zamieszkania wnioskodawcy, karta 
IDNYC będzie zawierać adres odbierania poczty oraz nazwę szkoły, pod 
warunkiem, że wnioskodawca przedstawi pismo od administratora szkoły wyższej 
lub uniwersytetu, zgodnie z opisem w tabeli zawartej w paragrafie 6-06(c)(1) 
niniejszego artykułu. 
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[(c) W przypadku wnioskodawcy opisanego w paragrafie (1) podpunktu (b) tego punktu, 
karta IDNYC może w ogóle nie zawierać adresu lub zawierać adres grzecznościowy w 
formie nazwy i adresu podmiotu spełniającego wymagania podane w ostatnim wierszu 
tabeli zawartej w paragrafie 6-06(c)(2) niniejszego artykułu. Aby zamówić kartę 
zawierającą adres grzecznościowy, wnioskodawca musi przedstawić podpisane pismo 
od pracownika szczebla wykonawczego tego podmiotu stwierdzające, że: (1) 
wnioskodawca obecnie korzysta z usług tego podmiotu, oraz (2) wnioskodawca może 
korzystać z adresu tego podmiotu do celów pocztowych. 
 
(d) W przypadku wnioskodawcy opisanego w paragrafie (2) lub (3) podpunktu (b) tego 
artykułu karta IDNYC będzie zawierać nr skrzynki pocztowej powiązanej z odpowiednim 
programem lub w ogóle nie będzie zawierać adresu, zgodnie z preferencjami 
wnioskodawcy.] 
 
Część 3. Paragraf 6-03 rozdziału 6 tytułu 68 Zasad Zbioru miasta Nowy Jork 
zostaje zmieniony i zostaje mu nadane następujące brzmienie:  

§ 6-03 Uprawnienie i proces składania wniosków. 
 
(a) Karta IDNYC będzie dostępna dla każdego mieszkańca miasta Nowy Jork w wieku 
co najmniej [14] dziesięciu lat, który: 

 
(1) prześle wniosek [na formularzu] w formacie oraz w sposób ustalonym przez 
komisarza; oraz 
 
(2) potwierdzi tożsamość oraz miejsce zamieszkania: 

 
(A) poprzez przedstawienie pojedynczego 4-punktowego dokumentu z tabeli 

zamieszczonej w paragrafie 6-04(a); 
 

(B) [przez weryfikację tożsamości oraz miejsca zamieszkania przez Wydział 
Nadzoru Kuratorskiego miasta Nowy Jork (New York City Department of 
Probation) zgodnie z podpunktem (b) paragrafu 6-04 niniejszego artykułu; 
 
(C) przez weryfikację tożsamości lub miejsca zamieszkania przez Wydział 
Edukacji miasta Nowy Jork (Department of Education, DOE) poprzez uzyskanie 
zgody rodzica zgodnie z definicją tego pojęcia w paragrafie A-820 Regulaminu 
Rektorskiego Wydziału Edukacji miasta Nowy Jork 
dotyczącego takiej weryfikacji, jeśli wnioskodawca ma mniej niż 18 lat, oraz 
poprzez spełnienie dodatkowych wymagań ustalonych w podpunkcie (c) lub 
(d) paragrafu 6-04 niniejszego tytułu; 
 
(D)] przez przedstawienie dokumentów tożsamości o łącznej wartości 3 punktów, 
zgodnie z paragrafem 6-05 niniejszego artykułu oraz co najmniej jednego 
dodatkowego dokumentu tożsamości zgodnie z paragrafem 6-06 niniejszego 
tytułu; [lub]  
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(C) zgodnie z podpunktem (b), (c), (d), (e) lub (f) paragrafu 6-04 niniejszego 
tytułu; lub 
 
[(E)] (D) zgodnie z pozwoleniem opiekuna ustalonym w paragrafie 6-07 
niniejszego tytułu. 
 

(b) Nie będą przyjmowane żadne nieaktualne dokumenty, oprócz postanowień tego 
rozdziału lub jeśli HRA podejmie decyzję o akceptacji nieaktualnej dokumentacji, po 
dostarczeniu dodatkowych dokumentów zgodnie z paragrafem 6-05(b), 6-06(b) i  
6-07[(g)](f) niniejszego tytułu. 

 
(c) Przyjmowane będą wyłącznie oryginalne dokumenty lub kopie dokumentów, które 
zostały poświadczone przez oryginalnie wystawiającą je instytucję. Dane lub wersje 
elektroniczne dokumentów uzyskanych od instytucji wystawiającej mogą zostać uznane 
za dokument oryginalny, jeśli HRA ustali wg własnego uznania, że dane mają 
wystarczające oznaki wiarygodności. Dokumenty ze zmianami lub wymazanymi danymi 
lub anulowane lub unieważnione nie będą przyjmowane. IDNYC zastrzega sobie prawo 
do nieprzyjmowania żadnych dokumentów lub rodzajów dokumentów, których ważności 
nie można potwierdzić oraz w przypadku polegania na danych lub wersjach 
elektronicznych dokumentów, do żądania dodatkowych informacji od wnioskodawcy. 
 
(d) Oprócz sytuacji opisanej w paragrafie 6-06(a) niniejszego artykułu, wszystkie 
dokumenty stosowane do ustalenia tożsamości i miejsca zamieszkania muszą zawierać 
nazwisko osoby, której tożsamość i miejsce zamieszkania są ustalane. Jeśli dowolne z 
dokumentów stosowanych do ustalenia tożsamości i miejsca zamieszkania zawierają 
nazwisko, które nie zgadza się z nazwiskiem na wniosku IDNYC, wnioskodawca musi 
również przedstawić nakaz sądowy, akt ślubu lub rozwodu lub inny dokument wydany 
przez władze rządowe, który ustala zgodną z prawem zmianę nazwiska. 
 
(e) Wnioskodawcy muszą przedstawić dokumenty osobiście w miejscu rejestracji 
wskazanym przez HRA zgodnie z paragrafem 3-115(b)(2) kodeksu administracyjnego 
miasta Nowy Jork. Wnioskodawcy, którzy przedstawią dokumenty oryginalne w j. innym 
niż angielski, mogą również okazać tłumaczenia poświadczone na j. angielski, jednak 
nie są do tego zobowiązani. Oryginalne dokumenty zostaną zwrócone niezwłocznie 
wnioskodawcy [po ich zeskanowaniu do wersji cyfrowej] przed opuszczeniem centrum 
rejestracji. IDNYC nie będzie wykonywać kopii ani skanować komputerowo 
dokumentów stosowanych przez wnioskodawców w celu ustalenia tożsamości lub 
miejsca zamieszkania. 
 
(f) Jeśli wymagana jest identyfikacja przy użyciu zdjęcia, zdjęcie musi cechować się 
odpowiednim poziomem podobieństwa do osoby, której tożsamość jest ustalana. 
Tożsamość płciowa lub ekspresja płciowa danej osoby nie będzie podstawą do 
odrzucenia zdjęcia. 
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(g) Wnioskodawcom w wieku od dziesięciu do trzynastu lat musi podczas rejestracji 
towarzyszyć opiekun, który musi podpisać wniosek w imieniu wnioskodawcy. 
 
 
Część 4. Podpunkty (b), (c), (d) i (e) paragrafu 6-04, rozdziału 6, tytułu 68 Zbioru 
Zasad miasta Nowy Jork zostaje zmieniony i zostaje mu nadane następujące 
brzmienie:  

(b) W przypadku wnioskodawców będących klientami Wydziału Nadzoru Kuratorskiego 
miasta Nowy Jork (DOP), INDYC przyjmie weryfikację tożsamości i miejsca 
zamieszkania wnioskodawcy przeprowadzoną przez DOP, przekazaną IDNYCH [w 
formie] w formacie i w sposób uzgodniony pomiędzy HRA A DOP, jako wystarczający 
dowód tożsamości i miejsca zamieszkania wnioskodawcy w celu ustalenia uprawnienia 
do karty IDNYC. 
 
(c) W przypadku wnioskodawców będących studentami szkół Wydziału Edukacji (DOE) 
miasta Nowy Jork, nieskładających wniosku razem z opiekunem zgodnie z paragrafem 
6-07 niniejszego artykułu, IDNYC zaakceptuje weryfikację tożsamości i miejsca 
zamieszkania wnioskodawcy przeprowadzoną przez DOE, przekazaną IDNYC [na 
formularzu] w formie i w sposób uzgodniony pomiędzy HRA i DOE („weryfikacja DOE”) 
oraz [dodatkowy dokument tożsamości] dodatkowe dokumenty tożsamości zgodnie z 
paragrafem 6-05 niniejszego artykułu, inne niż odpis DOE, jako wystarczający dowód 
tożsamości i miejsca zamieszkania wnioskodawcy, aby ustalić uprawnienie do karty 
IDNYC[. Dodatkowy dokument tożsamości nie musi obejmować zdjęcia, jeśli 
zapewniono weryfikację DOE dla IDNYC w tymczasowej placówce rejestracji 
zlokalizowanej w szkole, do której zapisany jest wnioskodawca. Jeśli zapewniona jest 
weryfikacja DOE dla IDNYC w pozostałych placówkach rejestracji, dodatkowy 
dokument tożsamości musi obejmować identyfikację przy użyciu zdjęcia.], w poniższy 
sposób: 
 

(1) Jeśli zapewniona jest weryfikacja DOE dla IDNYC w tymczasowej placówce 
rejestracji zlokalizowanej w szkole, do której zapisany jest wnioskodawca, 
IDNYC przyjmie dowolny dokument tożsamości wymieniony w paragrafie 6-05. 
Taki dokument nie musi zawierać zdjęcia. 

 
(2) Jeśli zapewniona jest weryfikacja DOE dla IDNYC w pozostałych placówkach 

rejestracji, wnioskodawca musi również przedstawić: 
 
(A) legitymację studencką wydaną w tej samej szkole, która przeprowadza 
weryfikację DOE; oraz 
 
(B) albo: 
 
 (i) co najmniej jeden dodatkowy dokument tożsamości wymieniony 
w paragrafie 6-05, jeśli legitymacja studencka zawiera zdjęcie; lub 
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 (ii) dokumenty tożsamości wymienione w paragrafie 6-05 o wartości co 
najmniej dwóch punktów łącznie, z których jedna musi być akceptowana jako 
identyfikacja przy użyciu zdjęcia, jeśli legitymacja studencka nie zawiera zdjęcia. 
 

 
(d) W przypadku wnioskodawców będących studentami szkół Wydziału Edukacji (DOE) 
miasta Nowy Jork, składających wniosek razem z opiekunem zgodnie z paragrafem 6-
07 niniejszego artykułu, IDNYC zaakceptuje weryfikację tożsamości i miejsca 
zamieszkania wnioskodawcy przeprowadzoną przez DOE, przekazaną IDNYC [na 
formularzu] w formie i w sposób uzgodniony pomiędzy HRA i DOE („weryfikacja DOE”), 
jako wystarczający dowód tożsamości i miejsca zamieszkania wnioskodawcy, aby 
ustalić uprawnienie do karty IDNYC. 
 
(e) W przypadku wnioskodawców, którzy uczestniczą w letnim programie zatrudnienia 
młodzieży (Summer Youth Employment Program, SYEP) Wydziału Rozwoju Młodzieży 
i Społeczności miasta Nowy Jork (Department of Youth and Community Development, 
DYCD) IDNYC będzie akceptować [raport wygenerowany z bazy danych DYCD 
w formie i formacie uzgodnionym pomiędzy HRA i DYCD] weryfikację tożsamości 
i miejsca zamieszkania wnioskodawcy przeprowadzoną przez DYCD dla IDNYC 
w formacie i sposób do uzgodnienia pomiędzy HRA i DYCD jako wystarczający dowód 
tożsamości i miejsca zamieszkania wnioskodawcy w celu ustalenia uprawnienia do 
karty IDNYC, jeśli zostanie przedstawiona wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem 
zgodnie z paragrafem 6-05 niniejszego tytułu. 
 
 
Część 5. Paragraf 6-04 rozdziału 6 tytułu 68 Zbioru Zasad miasta Nowy Jork 
zostaje dalej zmieniony przez dodanie nowego podpunktu (f) i zostaje mu nadane 
następujące brzmienie:  

(f) W przypadku wnioskodawców będących klientami Wydziału Usług Społecznych 
miasta Nowy Jork (Department of Social Services, DSS) IDNYC może na żądanie 
wnioskodawcy zweryfikować tożsamość i/lub miejsce zamieszkania przy użyciu 
informacji zawartych w systemach utrzymywanych przez DSS, pod warunkiem, że 
dostęp do takich danych można uzyskać w celu takiej weryfikacji oraz po uzyskaniu 
dostępu uznaje się, że dane te są wystarczająco wiarygodne. Takie informacje będą 
miały wartość trzech punktów w odniesieniu do ustalenia tożsamości wnioskodawcy, 
jeśli w systemie DSS jest dostępne oryginalne zdjęcie i powiązane dane demograficzne, 
włączając pełne imię i nazwisko oraz datę urodzenia; lub jednego punktu w odniesieniu 
do ustalenia tożsamości, jeśli w systemie DSS dostępne jest tylko imię i nazwisko oraz 
data urodzenia, lecz bez zdjęcia; oraz jednego punktu w odniesieniu do ustalenia 
miejsca zamieszkania, jeśli adres wnioskodawcy również znajduje się w systemie DSS.  
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Część  6. Podpunkt (d), paragrafu 6-05, rozdziału 6, tytułu 68 Zbioru Zasad miasta 
Nowy Jork zostaje zmieniony i zostaje mu nadane następujące brzmienie: 

(b) HRA może ustalić w przyszłości, że mogą być akceptowane dodatkowe dokumenty, 
włączając dane lub wersje elektroniczne dokumentów otrzymane od instytucji 
wystawiającej i otrzymają one wartość jednego punktu w odniesieniu do ustalenia 
tożsamości wnioskodawcy. W przypadku egzekwowania prawa przez HRA zgodnie 
z tym podpunktem HRA opublikuje fakt akceptowania nowych dokumentów lub danych, 
włączając między innymi publikację na stronie internetowej IDNYC. 
 
Część 7. Paragraf 3 podpunktu (c), paragrafu 6-05, rozdziału 6, tytułu 68 Zbioru 
Zasad miasta Nowy Jork zostaje zmieniony i zostaje mu nadane następujące 
brzmienie:  

 (3) Poniższe dokumenty mają wartość jednego punktu w odniesieniu do ustalenia 
tożsamości wnioskodawcy: 

 

Dokument Opis Akceptowalne 
jako dowód 

tożsamości ze 
zdjęciem? 

Wartość 
punktowa 

jako dowód 
tożsamości 

Akceptowalne 
jako 

potwierdzenie 
daty urodzenia? 

Legitymacja 
instytucji 

edukacyjnej: 
gimnazjum, szkoła 

średnia, szkoła 
policealna, college i 

uniwersytet 

Dokument tożsamości ze zdjęciem 
wydany przez akredytowaną 
instytucję edukacyjną USA, 

włączając Wydział Edukacji miasta 
Nowy Jork oraz szkoły CUNY. 

Tak 1 Tak, jeśli 
zawiera datę 
urodzenia. 

Zagraniczne prawo 
jazdy 

(bez opcji odczytu 
maszynowego) 

Dokument zezwalający na 
prowadzenie pojazdów ze 

zdjęciem, adresem, datą urodzenia i 
datą ważności, które nie zapewnia 

opcji odczytu maszynowego. 

Tak 1 Tak 

Zagraniczny, 
krajowy dowód 

tożsamości 
(bez opcji odczytu 

maszynowego) 

Krajowy dowód tożsamości ze 
zdjęciem, datą urodzenia lub 

wiekiem, który nie zapewnia opcji 
odczytu maszynowego. Musi być 

akceptowany do celów ponownego 
wjazdu do kraju wystawiającego 

dokument. Obejmuje karty 
rejestracji wyborców, które są 

stosowane jako krajowe dowody 
tożsamości. 

Tak 1 Tak, jeśli 
zawiera datę 
urodzenia. 

Zagraniczna 
legitymacja 

wojskowa ze 
zdjęciem 

Legitymacja ze zdjęciem wydana 
dla personelu na aktywnej służbie, 
zwolnieniu lub rezerwy przez inny 

kraj. 

Tak 
 

1 Tak, jeśli 
zawiera datę 
urodzenia. 

 
Zagraniczny akt 

urodzenia 
Akt urodzenia wystawiony przez 
obecny lub były suwerenny kraj. 

Nie 1 Tak 
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Amerykański akt 
urodzenia dziecka 

wnioskodawcy 

Akt urodzenia dziecka 
wnioskodawcy wydany przez stan 
lub terytorium lub miejscowość 
stanu lub terytorium lub przez 
Amerykański Wydział Stanu, 
włączając Konsularny Raport 

Urodzenia za granicą (Consular 
Report of Birth Abroad) podający 

wnioskodawcę jako rodzica 
naturalnego. Akt urodzenia 

wystawiony w Portoryko przez 1 
lipca 2010 nie będzie akceptowany. 
Wszystkie akty urodzenia wydane 
przed tą datą zostały unieważnione 

zgodnie z prawem Portoryko. 

Nie 1 Tak 

Karta 
identyfikacyjna 
uprawniająca do 

świadczeń NYC bez 
zdjęcia 

Welfare/Medicaid/karta kartek 
żywnościowych NY, znana 

również jako karta elektronicznego 
transferu świadczeń (Electronic 

Benefit Transfer, EBT) lub 
wspólna karta identyfikacyjna 

uprawniająca do świadczeń 
(Common Identification Benefit 
Card, CBIC) bez zdjęcia oraz z 

datą urodzenia. 

Nie 1 Tak 

Karta 
identyfikacyjna 

letniego programu 
zatrudnienia 

młodzieży NYC 

Karta ze zdjęciem wydana przez 
organizację społeczną zarządzającą 

letnim programem zatrudnienia 
młodzieży NYC. 

Tak 1 Nie 

Amerykański wykaz 
zajęć/ocen ze szkoły 

średniej, 
policealnej, college 

lub uniwersytetu 

Oficjalna kopia wykazu zajęć/ocen, 
włączając warunki i terminy 

obecności, łączne wyniki 
akademickie oraz, jeśli mają 

zastosowanie, zdobyte stopnie 

Nie 1 [Tak, jeśli 
zawiera datę 
urodzenia] 

Nie 

Dyplom 
amerykańskiej 
szkoły średniej, 

programu będącego 
odpowiednikiem 

szkoły średniej lub 
amerykańskiej 

szkoły policealnej, 
college lub 

uniwersytetu 

Dyplom amerykańskiej szkoły 
średniej, dyplom będący 

odpowiednikiem szkoły średniej 
przyznany w oparciu o powszechny 

system kształcenia (General 
Educational Development, GED) i 

egzamin w ramach testu 
oceniającego ukończenie edukacji 

średniej (Test Assessing Secondary 
Completion, TASC) lub dyplom 

amerykańskiej szkoły policealnej, 
college lub uniwersytetu. 

Nie 1 [Tak, jeśli 
zawiera datę 
urodzenia]  

Nie 

Karta 
identyfikacyjna 

pracownika, 
konsultanta lub 
członka zarządu 

organizacji z 
siedzibą w USA. 

Karta identyfikacyjna ze zdjęciem, 
nazwą organizacji i adresem, 

wskazująca wnioskodawcę jako 
pracownika, konsultanta, członka 

zarządu lub zajmującego inne 
podobne stanowisko. Obejmuje 

karty identyfikacyjne osób 
duchownych wystawione przez 

organizacje religijne. 

Tak 1 Nie 
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Amerykański 
związek zawodowy 

Dokument 
tożsamości ze 

zdjęciem 

Karta identyfikująca posiadacza 
jako członka związku zawodowego 

reprezentującego pracowników 
pracujących w USA. 

Tak 1 Nie 

Akt ślubu, związku 
partnerskiego, 

związku cywilnego, 
rozwodu lub 
rozwiązania 
małżeństwa, 

związku 
partnerskiego lub 

cywilnego 

Akt ślubu, związku partnerskiego, 
związku cywilnego, rozwodu lub 
rozwiązania małżeństwa, związku 

partnerskiego lub cywilnego 

Nie 1 Tak 

Karty do metro 
z obniżoną opłatą 

dla osób starszych i 
niepełnosprawnych 

Muszą zawierać zdjęcie i być 
wystawione przez Miejski Urząd 

Komunikacji. 

Tak 1 Nie 

Karta 
identyfikacyjna 
Access-A-Ride 

Karta identyfikacyjna ze zdjęciem 
wystawiona przez Miejski Urząd 

Komunikacji. 

Tak 1 Nie 

Karta członkostwa 
do centrum 

rekreacyjnego 
wystawiona przez 
Wydział Parków i 

Rekreacji NYC 

Karta identyfikacyjna wydana 
przez Wydział Parków i Rekreacji 
NYC jako członkostwo do centrum 
rekreacyjnego, jeśli wnioskodawca 

ma co najmniej 18 lat. 

Tak 1 Nie 

Amerykańska karta 
rejestracji wyborcy 

Karta rejestracji wyborcy wydana 
przez stan lub terytorium. 

Tak, jeśli 
zawiera zdjęcie. 

 

1 Nie 

Karta rejestracji do 
wybranych 
świadczeń 

Karta wydana przez amerykański 
system wybranych świadczeń dla 

mężczyzn w wieku 18-25 lat, 
którzy są zarejestrowani do 

wybranych usług. 

Nie 1 Tak 

Karta programu 
Medicare 

Karta identyfikacyjna Medicare 
z imieniem i nazwiskiem, numerem 
roszczeń Medicare oraz podpisem 

Nie 1 Nie 

Karta 
amerykańskiego 

numeru 
identyfikacji 
podatkowej 
(Individual 
Taxpayer 

Identification 
Number, ITIN) 

Karta ITIN (formularz IRS 9844) 
wydana przez Amerykański Urząd 

Skarbowy (Internal Revenue 
Service, IRS) wraz z numerem 
ITIN, nazwiskiem i podpisem 

posiadacza karty. 

Nie 1 Nie 

Legitymacja ze 
zdjęciem placówki 

Biura Zdrowia 
Psychicznego NYS 

(NYS Office of 
Mental Health, NYS 

OMH) 

Karta identyfikacyjna wydana 
przez placówkę psychiatryczną 
prowadzoną przez NYS OMG, 

z nazwiskiem i zdjęciem. 

Tak 1 Nie 
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Część 8. Paragraf 6-06 rozdziału 6 artykułu 68 Zbioru Zasad miasta Nowy Jork 
zostaje zmieniony i zostaje mu nadane następujące brzmienie:  

§ 6-06 potwierdzenie miejsca zamieszkania. 

(a) Oprócz postanowień paragrafu (2), podpunktu (c) niniejszej części, w podpunkcie (d) 
tej części lub paragrafach 6-04 lub 6-07 niniejszego artykułu w celu ustalenia miejsca 
zamieszkania wnioskodawca będzie zobowiązany do zapewnienia dokumentu z 
paragrafu 6-06(c)(1) lub dokumentu zatwierdzonego przez podpunkt (b) niniejszej 
części wskazującego ulicę miejsca zamieszkania wnioskodawcy znajdującą się w 
mieście Nowy Jork. Dokument ten musi zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy, chyba 
że dokument zawiera nazwisko małżonka(-ki) lub partnera(-ki) wnioskodawcy i 
wnioskodawca przedstawi: (i) akt małżeństwa, związku cywilnego lub partnerskiego lub 
akt urodzenia wykazujący relację z małżonkiem(-ką) lub partnerem(-ką); oraz (Iii) 
oświadczenie podpisane przez małżonka(-kę) lub partnera(-kę) w formie i formacie 
ustalonym przez komisarza potwierdzające, że wnioskodawca mieszka z małżonkiem 
(-ką). 
 
(b) HRA może ustalić w przyszłości, że mogą być akceptowane dodatkowe dokumenty, 
włączając dane oraz wersje elektroniczne dokumentów otrzymane od instytucji 
wystawiającej i otrzymają one wartość jednego punktu w odniesieniu do ustalenia 
miejsca zamieszkania wnioskodawcy. W przypadku egzekwowania prawa przez HRA 
zgodnie z tym podpunktem HRA opublikuje fakt akceptowania nowych dokumentów  
lub danych, włączając stronę internetową IDNYC. 
 
(c) (1) Poniższe dokumenty mają wartość jednego punktu i umożliwiają ustalenie 
miejsca zamieszkania. Adres na dokumencie będzie widniał na karcie, oprócz sytuacji 
podanych w paragrafie 6-02(b) niniejszego artykułu: 
 
 

Dokument Opis Wartość 
punktowa 

jako 
potwierdzenie 

miejsca 
zamieszkania 

Akceptowalne 
jako 

potwierdzenie 
adresu?  

Rachunek za telewizję 
kablową, telefon lub 

media 

Datowany w ciągu mniej niż 60 dni przed 
przedłożeniem i musi zawierać adres zamieszkania 
wnioskodawcy. Obejmuje arkusze podsumowania 

konta i zestawienia konta. 

1 Tak 

Umowa najmu lub 
podnajmu mieszkania 

Musi być aktualną umową najmu. Wszystkie 
umowy najmu muszą zawierać imię i nazwisko 

wnioskodawcy, adres wynajmowanego 
mieszkania, warunki najmu, kwotę najmu, warunki 

dotyczące mediów oraz dane kontaktowe osoby 
wynajmującej. Jeśli numer telefonu osoby 

wynajmującej nie znajduje się na umowie najmu, 
wnioskodawca musi dostarczyć oddzielnie numer 

telefonu. 

1 Tak 
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Lokalne zeznanie 
podatkowe dotyczące 

nieruchomości 

Zeznanie podatkowe dotyczące nieruchomości, 
włączając adres miejsca zamieszkania, datowane 

w ciągu mniej niż roku przed przedłożeniem. 

1 Tak 

Rachunek płatności 
hipoteki za 

nieruchomość 

Rachunek płatności hipoteki, włączając adres 
miejsca zamieszkania, datowane w ciągu mniej niż 

60 dni przed przedłożeniem. 

1 Tak 

Rachunek, zestawienie 
lub powiadomienie z 
instytucji bankowej, 
finansowej lub karty 

kredytowej 

Rachunek, zestawienie lub powiadomienie z firmy 
wystawiającej karty kredytowe, banku lub innej 

instytucji finansowej. Datowane w ciągu mniej niż 
60 dni przed przedłożeniem i musi zawierać adres 

zamieszkania. Obejmuje zestawienie konta 
bankowego, zestawienie karty kredytowej, 

zestawienie konta kasy kredytowej, 
podsumowanie konta, podsumowanie pożyczki 

oraz powiadomienia z banków i kas kredytowych 
potwierdzające otwarcie konta. Inne rodzaje 
dokumentów bankowych, finansowych lub 

dotyczących kart kredytowych będą akceptowane 
wyłącznie zgodnie z paragrafem 6-06(b) 

niniejszego artykułu. 

1 Tak 

Odcinki wynagrodzenia Muszą zawierać nazwę pracodawcy, adres 
zamieszkania wnioskodawcy oraz być datowane 
w ciągu mniej niż 60 dni przed datą przedłożenia 

1 Tak 

Zestawienie, rachunek 
lub dokumentacja z 

instytucji opieki 
zdrowotnej 

Zestawienie, rachunek lub dokumentacja z 
dowolnego szpitala lub przychodni prowadzonej 

przez Nowojorską Korporację ds. Zdrowia i 
Szpitali (New York City Health and Hospitals 

Corporation) lub zatwierdzone federalnie centra 
zdrowia (Federally Qualified Health Center) lub 
publicznego albo prywatnego szpitala na terenie 
miasta Nowy Jork. Muszą zawierać numer konta 

lub numer identyfikacyjny pacjenta, adres 
zamieszkania wnioskodawcy oraz być datowane 

w ciągu mniej niż roku przed przedłożeniem. 

1 Tak 

Powołanie do ławy 
przysięgłych lub nakaz 

sądowy wystawiony 
przez sąd stanu Nowy 
Jork (włączając sądy 

NYC, takie jak sąd ds. 
mieszkaniowych, sąd 

rodzinny i sąd ds. 
spadkowych i 

opiekuńczych) lub sąd 
federalny 

Datowane w ciągu mniej niż 60 dni przed 
przedłożeniem i musi zawierać adres 

zamieszkania. 

1 Tak 

Formularze IRS W-2, 
1099-MISC, 1095-A, 
1095-B oraz 1095-C 

Muszą zawierać nazwisko pracodawcy, adres 
domowy wnioskodawcy. Akceptowane do 
15 kwietnia roku następującego po roku 

podatkowym na formularzu. 

1 Tak 
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Pismo lub dokument 
wydany przez 

Amerykański Urząd 
Skarbowy (IRS) lub 
Wydział Podatków i 

Finansów NYS (NYS 
Department of Taxation 

and Finance, DTF) 

Pismo lub dokument wydany przez IRS lub DTF, 
zaadresowane do wnioskodawcy dotyczące statusu 
podatkowego wnioskodawcy. Przykłady obejmują 

odpis zeznania podatkowego, zestawienie 
podatków, data zwrotu lub czek zwrotu. Datowane 

w ciągu mniej niż 1 roku przed przedłożeniem. 

1 Tak 

Zwrot podatku z 
potwierdzeniem 

złożenia zeznania 

Amerykański federalny, stanowy lub lokalny 
zwrot podatku przedłożony z dowodem złożenia 
zeznania, takim jak odpis zwrotu podatku IRS, 

podsumowanie konta Wydziału Podatków i 
Finansów, dowód historii płatności podatku od 
nieruchomości z Wydziału Finansów NYC lub 

inny satysfakcjonujący dowód złożenia zeznania. 
Data złożenia nie może przypadać w ciągu mniej 

niż roku przed przedłożeniem. 

1 Tak 

Rachunek 
ubezpieczenia, 
zestawienie lub 

dokumentacja (dla 
właścicieli 

nieruchomości, na 
życie, dla najmujących, 

samochodowe lub 
zdrowotne) 

Rachunek ubezpieczenia, zestawienie lub 
dokumentacja, włączając adres miejsca 

zamieszkania, datowane w ciągu mniej niż 60 dni 
przed przedłożeniem. 

1 Tak 

Pismo ze schroniska dla 
bezdomnych 

otrzymującego fundusze 
miejskie 

Podpisane pismo od urzędnika wykonawczego 
w schronisku dla bezdomnych otrzymującego 

fundusze miejskie, stwierdzające, że 
wnioskodawca jest obecnie mieszkańcem od co 

najmniej 15 dni oraz że schronisko pozwala 
mieszkańcom na pobyt przekraczający 30 dni. 

Datowane w ciągu mniej niż 60 dni przed 
przedłożeniem. 

1 Tak 

Pismo z placówki 
opiekuńczej z 

zamieszkaniem 
prowadzonej, 

certyfikowanej lub 
finansowanej przez 

Biuro ds. Osób 
Niepełnosprawnych 
Intelektualnie stanu 

Nowy Jork (Office for 
People with 

Developmental 
Disabilities, OPWDD), 
Wydział Zdrowia NYS 

(New York State 
Department of Health, 
NYS DOH), Biuro ds. 
Zdrowia Psychicznego 
stanu Nowy Jork (New 

York State Office of 
Mental Health, NYS 

OMH), Wydział 

Podpisane pismo od urzędnika wykonawczego 
z placówki opiekuńczej z zamieszkaniem 

znajdującego się w mieście Nowy Jork oraz 
prowadzonego, licencjonowanego, 

certyfikowanego lub finansowanego przez 
OPWDD, NYS DOH, NYS OMH lub NYC 

DOHMH, ustalające zamieszkanie wnioskodawcy 
w placówce. Datowane w ciągu mniej niż 60 dni 
przed przedłożeniem. Akceptowalne, wyłącznie 
jeśli wnioskodawcy towarzyszy opiekun będący 
pracownikiem placówki wystawiającej pismo. 

1 Tak 
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Zdrowia i Higieny 
Psychicznej miasta 

Nowy Jork (New York 
City Department of 
Health and Mental 

Hygiene, NYC 
DOHMH) 

Pismo z Nowojorskiego 
Urzędu ds. 

Mieszkalnictwa (New 
York City Housing 

Authority, NYCHA) 

Podpisane pismo od menedżera wydziału rozwoju 
mieszkalnictwa NYCHA, wskazujące, że 

wnioskodawca jest wymieniony w bieżącej 
umowie najmu lub jest w inny sposób 

upoważniony przez NYCHA do zajmowania 
mieszkania, datowane w ciągu mniej niż 60 dni 

przed datą przedłożenia. 

1 Tak 

Załącznik do umowy 
najmu NYCHA i 

powiadomienie dot. 
czynszu 

Dokument NYCHA wskazujący wnioskodawcę 
jako najemcę i/lub upoważnionego dzierżawcę 

mieszkania NYCHA. Datowane w ciągu mniej niż 
roku przed przedłożeniem. 

1 Tak 

Pismo z programu Head 
Start, Early Learn, 
przedszkola, szkoły 

podstawowej, 
gimnazjum lub szkoły 
średniej znajdującej się 
na terenie miasta Nowy 

Jork lub dowolnej 
szkoły Wydziału 

Edukacji NYC (DOE), 
do której zapisane jest 
dziecko wnioskodawcy 

Podpisane pismo od dyrektora lub urzędnika 
wykonawczego lub zastępcy dyrektora lub 

urzędnika wykonawczego publicznej, prywatnej 
lub parafialnej placówki Head Start, Early Learn, 
przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum lub 
szkoły średniej z siedzibą w mieście Nowy Jork 

lub dowolnej szkoły DOE, do której zapisane jest 
obecnie dziecko wnioskodawcy jako uczeń. Pismo 
musi potwierdzać adres zamieszkania ucznia oraz 
być datowane w ciągu mniej niż 60 dni przed datą 

przedłożenia. 
 

Wnioskodawca musi również zapewnić dowód 
relacji/pokrewieństwa z uczniem wymienionym 

w piśmie przy użyciu jednego z dokumentów 
wymienionych w paragrafie 6-07(b). 

1 Tak 

Pismo od prywatnej lub 
parafialnej szkoły 
gimnazjalnej lub 

wyższej z siedzibą w 
mieście Nowy Jork, do 

której jest zapisany 
wnioskodawca 

Podpisane pismo od dyrektora lub urzędnika 
wykonawczego lub zastępcy dyrektora lub 
urzędnika wykonawczego prywatnej lub 

parafialnej placówki szkoły gimnazjalnej lub 
szkoły średniej z siedzibą w mieście Nowy Jork, 

do której zapisane jest obecnie dziecko 
wnioskodawcy jako uczeń. Pismo musi 

potwierdzać adres zamieszkania oraz być 
datowane w ciągu mniej niż 60 dni przed datą 
przedłożenia. Szkoły mogą wymagać zgody 

rodzica na wydanie takiego pisma dla uczniów 
młodszych niż 18 lat. 

 
Wnioskodawca musi przedstawić legitymację 

uczniowską szkoły wystawiającej pismo. 
 

(Wnioskodawcy-uczniowie, którzy chcą, aby DOE 
pomogło podczas ustalenia miejsca zamieszkania 

mogą to zrobić na podstawie paragrafu 6-03[(c)(2) 
(A)-(D)](a)(2)(C) niniejszego artykułu. 

1 Tak 
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Pismo z placówki 
opieki zastępczej 

Wydziału ds. Dzieci 
miasta Nowy Jork 

(Administration for 
Children's Services, 

ACS) 

Podpisane pismo od urzędnika wykonawczego w 
ACS lub wyznaczonej przez ACS placówki opieki 

zastępczej w NYC ustalające miejsce 
zamieszkania wnioskodawcy w rodzinie 

zastępczej, datowane w ciągu mniej niż 60 dni 
przed przedłożeniem. Akceptowalne, wyłącznie 
jeśli wnioskodawcy towarzyszy opiekun będący 
pracownikiem placówki wystawiającej pismo. 

1 Tak 

Potwierdzenie zmiany 
adresu przez 

Amerykański Urząd 
Pocztowy (United 

States Postal Service, 
USPS) 

Musi być zaadresowane do wnioskodawcy na ten 
sam adres, który znajduje się na wniosku IDNYC. 

Datowane w ciągu mniej niż 60 dni przed 
przedłożeniem. 

1 Tak 

Formularz podziału 
czynszu, punkt 8 

Wydziału Konserwacji i 
Rozwoju 

Mieszkalnictwa NYC 
(NYC Housing 

Preservation and 
Development, HPD) 

Datowane w ciągu mniej niż rok przed 
przedłożeniem i musi zawierać adres zamieszkania 

i musi zawierać adres zamieszkania. 

1 Tak 

[Odpowiedź HRA na 
wniosek o raport z 

obliczeniem budżetu] 
Raport podsumowujący 

naturę sprawy 
wygenerowany z 

systemu zarządzania 
zdrowiem stanu Nowy 

Jork 

[Pismo w odpowiedzi na wniosek o raport z 
obliczeniem budżetu, włączając sprawę] Raport 

podsumowujący charakter sprawy wygenerowany 
z systemu zarządzania zdrowiem stanu Nowy Jork 
z aktualnym adresem zamieszkania. Datowane w 

ciągu mniej niż 60 dni przed przedłożeniem. 

1 Tak 

Legitymacja ze 
zdjęciem placówki 

leczenia 
ambulatoryjnego Biura 
Zdrowia Psychicznego 
stanu Nowy Jork (NYS 

Office of Mental 
Health, NYS OMH) 

Karta identyfikacyjna pacjenta ambulatoryjnego 
wydana przez placówkę psychiatryczną 

prowadzoną przez NYS OMH, z nazwiskiem, 
zdjęciem i adresem placówki. 

1 Tak 

Formularz „weryfikacji 
zwolnienia” wydany 
przez Jednostkę ds. 

Dzieci Amerykańskiego 
Biura ds. Przesiedlania 
Uchodźców Wydziału 
ds. Zdrowia i Pomocy 

Społecznej 

Dokument „weryfikacji zwolnienia” od Biura ds. 
Przesiedlania Uchodźców (Office of Refugee 

Resettlement, ORR) amerykańskiego Wydziału ds. 
Zdrowia i Pomocy Społecznej, zawierający 

zdjęcie, datę urodzenia i nazwisko oraz adres 
sponsora wnioskodawcy. Obejmuje formularz 
ORR UAC/R-1, formularz ORR R-535 oraz 

wszelkie formularze stosowane przez ORR do 
weryfikacji zwolnienia. 

 
Datowany w ciągu mniej niż 1 roku przed 

przedłożeniem. 

1 Tak 
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Nakaz nadzoru wydany 
przez Amerykańskie 
Służby Imigracyjne i 

Celne (Immigration and 
Customs Enforcement, 

ICE) 

Nakaz nadzoru wydany przez Amerykańskie 
Służby Imigracyjne i Celne (Immigration and 

Customs Enforcement, ICE) z datą nie późniejszą 
niż rok przed datą przedłożenia i obejmujący 

aktualny adres zamieszkania. Może być wydany 
przez ICE jako formularz I-220B. 

1 Tak 

Tymczasowe prawo 
jazdy stanu Nowy Jork, 
pozwolenie dla osoby 
uczącej się lub karta 

identyfikacyjna osoby 
niebędącej kierowcą 

Tymczasowe prawo jazdy, pozwolenie dla osoby 
uczącej się lub karta identyfikacyjna osoby 
niebędącej kierowcą wydane przez Wydział 

Pojazdów Mechanicznych NYS (Department of 
Motor Vehicles) z aktualnym adresem domowym. 

1 Tak 

Powiadomienie o 
decyzji lub 

rozstrzygnięciu (NOD) 
dot. niepełnosprawności 

rozwojowej wydane 
przez Biuro ds. osób 
niepełnosprawnych 

rozwojowo NYS (NYS 
Office of People with 

Developmental 
Disabilities, OPWDD) 

Powiadomienie o decyzji lub rozstrzygnięciu 
wydane przez OPWDD, ustalające, że 

wnioskodawca kwalifikuje się do opieki. Musi 
zawierać adres zamieszkania wnioskodawcy oraz 
być datowane w ciągu mniej niż roku przed datą 

przedłożenia. 

1 Tak 

Pismo z 
potwierdzeniem miejsca 

zamieszkania dla 
dyplomantów ONZ oraz 

ich rodzin 

Pismo z potwierdzeniem miejsca zamieszkania dla 
dyplomatów ONZ oraz ich rodzin wydane przez 
Amerykański Departament Stanu, ONZ lub stałą 
misję ONZ danego kraju. Musi zawierać adres 

zamieszkania wnioskodawcy oraz być datowane w 
ciągu mniej niż 60 dni przed datą przedłożenia. 

1 Tak 

Umowa dotycząca 
mieszkania z 
college'm / 
uniwersytetem 

 
 
 
 
 

Umowa wystawiona przez instytucję edukacji 
wyższej z siedzibą w mieście Nowy Jork w 
formie pisma, umowy najmu lub innej. Musi 
wskazywać, że wnioskodawca jest uprawniony 
do mieszkania w mieszkaniu powiązanym z 
instytucją; musi zawierać imię i nazwisko 
wnioskodawcy, ulicę adresu zamieszkania oraz 
okres, w którym uczeń jest uprawniony do 
mieszkania w tym miejscu. 
 
Dokument należy przedstawić z legitymacją 
studencką ze zdjęciem z instytucji zawierającej 
umowę. 

1 Tak 

 
Pismo od 
administratora 
college'u lub 
uniwersytetu 
 
 

Podpisane pismo od administratora szkoły, 
stwierdzające, że wnioskodawca: (1) jest 
zapisany jako student w tej uczelni; (ii) mieszka 
w mieszkaniu na terenie miasta Nowy Jork 
powiązanym ze szkołą; (iii) otrzymuje pocztę do 
centralnej lokalizacji na terenie uczelni, innej niż 
miejsce zamieszkania studenta; oraz (iv) 
podające nr skrzynki pocztowej i/lub adres ulicy, 
gdzie doręczana jest poczta wnioskodawcy.  
 
Dokument należy przedstawić z legitymacją 

1 Tak 
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studencką ze zdjęciem z instytucji wystawiającej 
pismo. 
 
Karta IDNYC będzie zawierała nazwę szkoły 
oraz adres, pod którym wnioskodawca odbiera 
pocztę. 

 
 
(2) Poniższe dokumenty mają wartość jednego punktu i ustalają miejsce zamieszkania 
osoby, która nie posiada stałego miejsca zamieszkania lub jest ofiarą przemocy 
domowej. Jeśli wnioskodawca przedstawi jeden z tych dokumentów jako potwierdzenie 
miejsca zamieszkania, adres zamieszkania nie znajdzie się na karcie [oprócz sytuacji 
wskazanych w tym paragrafie w podpunkcie (c) i (d) 
paragrafu 6-02]:  
 

Dokument Opis Wartość 
punktowa 

jako 
potwierdzenie 

miejsca 
zamieszkania 

Akceptowaln
e jako 

potwierdzeni
e adresu? 

Pismo wystawione przez 
instytucję miasta Nowy 
Jork, organizację non-

profit lub instytucję 
religijną z siedzibą 
w Nowym Jorku 

obsługującą osoby 
bezdomne 

Podpisane pismo od urzędnika wykonawczego 
instytucji miasta, organizacji non-profit lub 

instytucji religijnej, które świadczą usługi dla 
osób bezdomnych. Pismo musi stwierdzać, że 
wnioskodawca mieszka w mieście Nowy Jork 
od co najmniej 15 dni i nie ma stałego miejsca 

zamieszkania; pismo musi być datowane w 
ciągu mniej niż 30 dni przed przedłożeniem. 

 
Karta nie będzie zawierać adresu. 

1 Nie 

Pismo wystawione przez 
instytucję miasta Nowy 
Jork, organizację non-

profit lub instytucję 
religijną, które świadczą 
usługi dla ofiar przemocy 

domowej. 

Podpisane pismo od urzędnika wykonawczego 
instytucji miasta Nowy Jork, organizacji non-
profit lub instytucji religijnej, które świadczą 

usługi dla ofiar przemocy domowej. Pismo musi 
stwierdzać, że wnioskodawca mieszka w 

mieście Nowy Jork od co najmniej 15 dni i ma 
obawy dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu 
do adresu znajdującego się na karcie IDNYC; 
pismo musi być datowane w ciągu mniej niż 

30 dni przed przedłożeniem. 
 

Karta nie będzie zawierać adresu. 

1 Nie 

Pismo wystawione przez 
szpital lub przychodnię 
znajdującą się na terenie 

miasta Nowy Jork 

Podpisane pismo od urzędnika wykonawczego 
szpitala lub przychodni stwierdzające, że 

wnioskodawca mieszkał w placówce przez co 
najmniej 15 dni w okresie 60 dni; pismo musi 
być datowane w ciągu mniej niż 30 dni przed 

przedłożeniem. 
 

Karta nie będzie zawierać adresu. 

1 Nie 
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Pismo wystawione przez 
organizację non-profit lub 

instytucję religijną  

Podpisane pismo od urzędnika wykonawczego 
organizacji non-profit lub instytucji religijnej, 

które świadczą usługi dla osób bezdomnych lub 
ofiar przemocy domowej. Organizacja musi 
obecnie otrzymywać środki finansowe od 

miasta. 
 

W celu ustalenia adresu organizacji non-profit 
lub instytucji religijnej do celów 

korespondencyjnych pismo musi wskazywać, że 
(1) wnioskodawca korzystał z usług tego 

podmiotu przez ubiegłe 60 dni, (2) 
wnioskodawca może korzystać z adresu 

podmiotu do celów korespondencyjnych, oraz 
(3) wnioskodawca nie ma stałego adresu 

zamieszkania lub ma obawy dot. bezpieczeństwa 
w odniesieniu do adresu znajdującego się na 
karcie IDNYC. Pismo musi być datowane w 
ciągu mniej niż 14 dni przed przedłożeniem.  

 
Wydana karta będzie wskazywać adres 

grzecznościowy organizacji wystawiającej 
pismo. 

 

1 Tak 

 
Pismo z programu opieki 

z zamieszkaniem 

Podpisane pismo od urzędnika wykonawczego 
programu opieki z zamieszkaniem z siedzibą w 
mieście Nowy Jork, finansowanym, 
zarządzanym i/lub nadzorowanym przez biuro 
ds. przemocy domowej Wydziału usług 
interwencji w sytuacji nagłej NYC HRA. Pismo 
musi stwierdzać, że wnioskodawca mieszka w 
mieście Nowy Jork od co najmniej 15 dni; ma 
obawy dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu 
do adresu znajdującego się na karcie IDNYC; 
oraz mieć zgodę na otrzymywanie poczty na 
adres skrzynki pocztowej powiązanej z 
programem. Pismo musi być datowane w ciągu 
mniej niż 30 dni przed przedłożeniem. 
 
Wydana karta będzie zawierać numer skrzynki 
pocztowej lub w ogóle nie będzie na niej adresu. 

 

 
1 

 
Tak 

 

(d) IDNYC będzie również przyjmować poniższe dokumenty jako dowód miejsca 
zamieszkania adresu o wartości o jednego punktu: 
 

 
(1) Weryfikacja Nowojorskiego Urzędu ds. Mieszkalnictwa (New York City Housing 

Authority, NYCHA) zapewniona w formacie i sposób uzgodniony pomiędzy HRA i 
NYCHA: (1) stwierdzająca, ze wnioskodawca mieszka w mieszkaniu NYCHA; 
oraz (2) podająca adres wnioskodawcy; 
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(2) Weryfikacja Nowojorskiego Wydziału Finansów (New York City Department of 
Finance, DOF) w formacie i sposób uzgodniony pomiędzy HRA i DOF: (1) 
stwierdzająca, że wnioskodawca jest zapisany do programów wyłączenia 
starszych obywateli z podwyższania czynszu (Senior Citizen Rent Increase 
Exemption, SCRIE), oraz (2) podająca adres wnioskodawcy.  

 

Część 9. Paragrafy 1 i 2 podpunktu (b), paragrafu 6-07, rozdziału 6, tytułu 68 
Zbioru Zasad miasta Nowy Jork zostaje zmieniony i zostaje mu nadane 
następujące brzmienie:  

 
(1) Poniższe dokumenty, oprócz zawartych w paragrafie (2) tego podpunktu, będą 
stanowić dowód relacji pomiędzy wnioskodawcą w wieku mniej niż 21 lat a jego 
opiekunem: 
 

Dokument Opis Akceptowalne 
jako 

potwierdzenie 
daty urodzenia?  

Jeśli opiekun jest rodzicem: 
Akt urodzenia wnioskodawcy 

Akt urodzenia wnioskodawcy podający nazwisko 
opiekuna jako rodzica. Akt urodzenia wystawiony w 

Portoryko przez 1 lipca 2010 nie będzie akceptowany. 
Wszystkie akty urodzenia wydane przed tą datą zostały 

unieważnione zgodnie z prawem Portoryko. 

Tak 

Jeśli opiekun jest rodzicem: 
Dekret adopcyjny, certyfikat 

adopcji lub raport dot. adopcji 
Wydziału Zdrowia NYS (NYS 

Department of Health, NYS 
DOH) 

Dekret adopcyjny wnioskodawcy, certyfikat adopcji lub 
raport dot. adopcji NYS DOH podający nazwisko 

opiekuna jako rodzica. 

Tak 

Jeśli opiekun jest rodzicem: 
Formularz ustalenia ojcostwa 
wystawiony przez Wydział 

Zdrowia i Higieny Psychicznej 
miasta Nowy Jork (Department 
of Health and Mental Hygiene, 

DOHMH), oraz Biura ds. 
Pomocy Tymczasowej oraz dla 
Osób Niepełnosprawnych stanu 

Nowy Jork (NYS Office of 
Temporary and Disability 

Assistance, OTDA) 

Formularz LDSS-4418 podający nazwisko opiekuna jako 
rodzica wnioskodawcy 

Tak 

Jeśli opiekun jest rodzicem: 
Nakaz sądowy ustalający 
ojcostwo/rodzicielstwo 

Nakaz sądowy ustalający opiekuna jako legalnego rodzica 
wnioskodawcy. 

Tak 

Jeśli opiekun jest wskazanym 
przez sąd opiekunem: 

Wyrok sądowy 

Wyrok sądowy wskazujący nazwisko opiekuna jako 
opiekuna prawnego. 

Tak 
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Jeśli opiekun jest rodzicem 
zastępczym: 

 
 

(1) Podpisane pismo z 
agencji opieki 
zastępczej ASC; ORAZ 

(2) Licencja rodzica 
zastępczego 

 

Dwa dokumenty (obydwa są wymagane) 
 

(1) Podpisane pismo z agencji opieki zastępczej ACS 
na papierze firmowym wskazujące opiekuna jako 
rodzica zastępczego wnioskodawcy; oraz 
 

(2) Licencja rodzica zastępczego opiekuna 
 

 
Tak 

Jeśli opiekun jest [rodzicem 
zastępczym lub] pracownikiem 

ACS lub agencji opieki 
zastępczej ACS: 

Pismo od ACS lub agencji opieki 
zastępczej ACS 

Podpisane pismo od urzędnika wykonawczego w ACS lub 
wyznaczonej przez ACS placówki opieki zastępczej w 

NYC ustalające relację pomiędzy wnioskodawcą a 
[rodzicem zastępczym lub] agencją. Datowane w ciągu 
mniej niż 60 dni przed przedłożeniem. Jeśli opiekun jest 

pracownikiem ACS lub wyznaczonej przez ACS placówki 
opieki zastępczej, wtedy pismo; (1) musi również 

upoważniać pracownika do reprezentowania agencji i 
towarzyszenia wnioskodawcy w placówce rejestracji 
IDNYC oraz (2) będzie akceptowane, wyłącznie jeśli 

opiekun przedstawi identyfikator pracownika wystawiony 
przez ACS lub wyznaczoną agencję. 

Tak 
 

Jeśli opiekun jest pełnoletnim 
sponsorem nieletniego 

wskazanym przez Biuro ds. 
Przesiedlenia Uchodźców 
amerykańskiego Wydziału 

Zdrowia i Usług Społecznych: 
Formularz „weryfikacji 

zwolnienia” od amerykańskiego 
Wydziału Zdrowia i Usług 

Społecznych 

Dokument „weryfikacji zwolnienia” od Biura ds. 
Przesiedlania Uchodźców (Office of Refugee 

Resettlement, ORR) amerykańskiego Wydziału ds. 
Zdrowia i Pomocy Społecznej, zawierający zdjęcie, datę 
urodzenia i nazwisko oraz adres pełnoletniego sponsora 
dziecka. Obejmuje formularz ORR UAC/R-1, formularz 
ORR R-535 oraz wszelkie formularze stosowane przez 

ORR do weryfikacji zwolnienia. 

Tak 
 

Jeśli opiekun jest 
ojczymem/macochą:  
 

(1) Akt urodzenia 
wnioskodawcy  
 
[oraz] ORAZ 
 

(2)  Akt ślubu 
ojczyma/macochy 

Dwa dokumenty (obydwa są wymagane) 
 

Akt urodzenia wnioskodawcy oprócz aktu małżeństwa 
opiekuna, związku cywilnego lub partnerstwa wskazujący, 
że opiekun jest małżonkiem(-ką), partnerem(-ką) rodzica 

wskazanego w akcie urodzenia wnioskodawcy. Akt 
urodzenia wystawiony w Portoryko przez 1 lipca 2010 nie 

będzie akceptowany. Wszystkie akty urodzenia wydane 
przed tą datą zostały unieważnione zgodnie z prawem 

Portoryko. 

Tak 

 
 (2) Poniższe dokumenty będą stanowić dowód relacji/pokrewieństwa między 
wnioskodawcą w dowolnym wieku a jego opiekunem: 
 

Dokument Opis Akceptowalne 
jako 

potwierdzenie 
daty urodzenia?  

Jeśli opiekun jest wskazanym przez 
sąd opiekunem, kuratorem lub 

nadzorcą wnioskodawcy: 
Nakaz sądowy 

Nakaz sądowy z sądu z siedzibą w USA 
wskazujący opiekuna jako opiekuna prawnego, 

kuratora lub nadzorcę wnioskodawcy. 

Tak 
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Jeśli opiekun jest konkubentem(-ką) 
wnioskodawcy z niepełnosprawnością 

rozwojową: 
(1) Powiadomienie o decyzji lub 

rozstrzygnięciu (NOD) dot. 
niepełnosprawności rozwojowej 

wydane przez Biuro ds. osób 
niepełnosprawnych rozwojowo stanu 
Nowy Jork (New York State Office of 

People with Developmental 
Disabilities, OPWDD) 

ORAZ 
(2) Dowód miejsca zamieszkania 

opiekuna i wnioskodawcy 

(1) Powiadomienie o decyzji lub rozstrzygnięciu 
dotyczącym niepełnosprawności intelektualnej 

wydane przez OPWDD, ustalające, że 
wnioskodawca kwalifikuje się do opieki oraz 

 
(2) Dokument ustalający miejsce zamieszkania z 

paragrafu 6-06 niniejszego artykułu wskazujący, ze 
opiekun mieszka pod adresem wskazanym w 

NOD, lub jeśli wnioskodawca nie mieszka już pod 
adresem wskazanym w NOD, dokumenty 

ustalające miejsce zamieszkania z paragrafu 6-06 
wskazujące, że wnioskodawca i opiekun obecnie 

mieszkają od tym samym adresem. 
 

Postanowienia te nie obowiązują wobec 
wnioskodawców mieszkających w placówce 

opiekuńczej z zamieszkaniem. 

Tak 
(Powiadomienie o 
decyzji może być 
stosowane w celu 

ustalenia daty 
urodzenia) 

Jeśli opiekun jest pracownikiem 
placówki opiekuńczej z 

zamieszkaniem: 
 

Podpisane pismo 

Podpisane pismo od urzędnika wykonawczego z 
placówki opiekuńczej z zamieszkaniem 

znajdującego się w mieście Nowy Jork oraz 
prowadzonego, licencjonowanego, 

certyfikowanego lub finansowanego przez 
OPWDD, NYS DOH, NYS OMH lub NYC 

DOHMH, ustalające zamieszkanie wnioskodawcy 
w placówce. Musi być datowane w ciągu mniej niż 

60 dni przed przedłożeniem i musi upoważniać 
pracownika do reprezentowania agencji i 

towarzyszenia wnioskodawcy w placówce 
rejestracji IDNYC. Akceptowane, wyłącznie jeśli 

opiekun przedstawi również identyfikator 
pracownika wystawiony przez placówkę. 

Tak 

Jeśli opiekun indywidualny jest 
przedstawicielem świadczeniobiorcy 

ds. ubezpieczeń społecznych: 
Pismo z Wydziału Ubezpieczeń 
Społecznych (Social Security 

Administration, SSA) ustalające status 
przedstawiciela otrzymującego 

świadczenia w imieniu innej osoby 

Pismo z SSA ustalające opiekuna jako 
przedstawiciela otrzymującego świadczenia 

ubezpieczenia społecznego w imieniu 
wnioskodawcy. Pismo musi być datowane w ciągu 

mniej niż roku przed przedłożeniem. 

Tak  

Jeśli opiekun jest pracownikiem [lub 
innym przedstawicielem] organizacji 

będącej przedstawicielem 
świadczeniobiorcy ds. ubezpieczeń 

społecznych (RP): 
(1) Pismo z Wydziału Ubezpieczeń 

Społecznych (Social Security 
Administration, SSA) ustalające status 

RP; 
ORAZ 

(2) Pismo od urzędnika 
wykonawczego z organizacji RP 

Dwa pisma (obydwa są wymagane) 
 

(1) Pismo z SSA ustalające, że organizacja jest 
przedstawicielem wnioskodawcy ds. ubezpieczenia 

społecznego, datowane w ciągu mniej niż roku 
przed przedłożeniem; oraz 

 
(2) Dodatkowe pismo podpisane przez urzędnika 
poziomu wykonawczego od organizacji będącej 

przedstawicielem świadczeniobiorcy, ustalające, że 
pracownik [lub przedstawiciel] jest upoważniony 
do reprezentowania organizacji w odniesieniu do 
wniosku IDNYC wnioskodawcy. Pismo musi być 

datowane w ciągu mniej niż 60 dni przed 
przedłożeniem i musi upoważniać pracownika do 

reprezentowania organizacji i towarzyszenia 
wnioskodawcy w placówce rejestracji IDNYC. 

Tak (Pismo z SSA 
może być 

stosowane w celu 
ustalenia daty 

urodzenia) 
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Akceptowane, wyłącznie jeśli opiekun przedstawi 
również identyfikator pracownika wystawiony 

przez organizację. 
Jeśli opiekun jest pracownikiem Biura 

ds. Osób Niepełnosprawnych 
Rozwojowo stanu Nowy Jork (Office 

for People with Developmental 
Disabilities, OPWDD), Wydziału 

Zdrowia stanu Nowy Jork (New York 
State Department of Health, NYS 

DOH), Biura ds. Zdrowia 
Psychicznego stanu Nowy Jork (New 
York State Office of Mental Health, 
NYS OMH), Wydziału Zdrowia i 
Higieny Psychicznej miasta Nowy 

Jork (New York City Department of 
Health and Mental Hygiene, NYC 

DOHMH) lub instytucji lub placówki 
licencjonowanej, certyfikowanej lub 
finansowanej przez OPWDD, NYS 

DOH, NYS OMH lub NYC DOHMD: 
Podpisane pismo 

Podpisane pismo od urzędnika wykonawczego w 
OPWDD, NYS DOH, NYS OMH lub NYC 

DOHMH lub instytucji lub placówki prowadzonej, 
licencjonowanej, certyfikowanej lub finansowanej 

przez jedną z tych instytucji, ustalające relację 
pomiędzy wnioskodawcą a instytucją lub 

placówką. Musi być datowane w ciągu mniej niż 
60 dni przed przedłożeniem i musi upoważniać 
pracownika do reprezentowania instytucji lub 
placówki i towarzyszenia wnioskodawcy w 
placówce rejestracji IDNYC. Akceptowane, 
wyłącznie jeśli opiekun przedstawi również 
identyfikator pracownika wystawiony przez 

instytucję lub placówkę. 

Tak 

 

Część 10. Paragraf 6-10 rozdziału 6 tytułu 68 Zbioru Zasad miasta Nowy Jork 
zostaje zmieniony i zostaje mu nadane następujące brzmienie:  

 
§ 6-10 Data ważności i przedłużenie 
 
(a) Karta IDNYC będzie ważna przez pięć lat od daty zatwierdzenia wniosku, oprócz 
kart wydanych osobom poniżej 14 roku życia, które utracą ważność dwa lata od daty 
zatwierdzenia wniosku. 
 
(b) W celu otrzymania przedłużonej karty osoba indywidualna musi przedstawić kartę 
IDNYC, która jest ważna lub utraciła ważność w ciągu mniej niż 60 dni przed datą 
złożenia wniosku o przedłużenie karty. Jeśli adres na karcie nie jest bieżącym adresem 
wnioskodawcy, wnioskodawca musi ustalić miejsce zamieszkania zgodnie z paragrafem 
6-04, 6-06, 6-07 niniejszego artykułu, jeśli dotyczy. 
 
(c) Osoba indywidualna, która przedstawi kartę IDNYC, która utraciła ważność ponad 
60 dni wcześniej lub nie przedstawi karty IDNYC w momencie przedłużenia[,] będzie 
[traktowana] zobowiązana do spełnienia tych samych wymagań uprawniających co 
nowy wnioskodawca. 
 
Część 11. Paragraf 6-11 rozdziału 6 tytułu 68 Zbioru Zasad miasta Nowy Jork 
zostaje zmieniony i zostaje mu nadane następujące brzmienie:  
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§ 6-11 Poufność informacji dotyczących uprawnienia do karty IDNYC. 
 
[(a) Co kwartał HRA zniszczy kopie dokumentacji przekazanej przez wnioskodawców w 
celu potwierdzenia tożsamości lub miejsca zamieszkania w odniesieniu do kart IDNYC, 
które są w posiadaniu przez ponad 2 lata, oprócz dokumentacji wymaganej prawnie w 
celu zabezpieczenia jako dowód do celów procesów sądowych. 
 
(b) W dniu lub przed 31 grudnia 2016 roku HRA przejrzy zgromadzone dane w raporcie 
opisanym w paragrafie 3-115(h) kodeksu administracyjnego i podejmie decyzję w 
sprawie dalszego przechowywania dokumentacji zgodnie z paragrafem 3-115(e)(1) 
tego kodeksu w celu skutecznego zarządzania programem kart IDNYC oraz wprowadzi 
odpowiednie zmiany w polityce w odniesieniu do dokumentacji związanej z programem 
kart IDNYC. 
 
(c) W przypadku jeśli: (i) HRA nie podejmie decyzji w dniu lub przed 31 grudnia 2016, 
zgodnie z paragrafem 3-115(e)(2) kodeksu administracyjnego lub (ii) HRA ustali, że 
przechowywanie dokumentacji nie jest już niezbędne, HRA nie będzie przechowywać 
oryginałów ani kopii dokumentacji przekazanej przez wnioskodawcę jako dowód 
tożsamości lub miejsca zamieszkania do celów karty IDNYC przez dłużej niż czas 
wymagany do zatwierdzenia wniosku i wszelka dokumentacja w posiadaniu HRA przed 
tą datą zostanie zniszczona w dniu lub przed 31 grudnia 2016 lub w przypadku spraw w 
toku w tym terminie, niezwłocznie po podjęciu ostatecznej decyzji w sprawie wniosku. 
Żadne postanowienie tego podpunktu nie będzie uniemożliwiało HRA przechowywania 
dokumentacji, jeśli taka dokumentacja jest wymagana prawnie jako dowód do celów 
procesów sądowych. 
 
(d)] (a) Informacje gromadzone na temat wnioskodawców będą traktowane jako poufne 
w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo federalne i 
stanowe i mogą być ujawniane wyłącznie w przypadku: 
 
[(i)] (1) Zgody na piśmie od osoby, do której odnoszą się takie informacje lub jeśli osoba 
ta jest niepełnoletnia lub niekompetentna prawnie, zgody rodzica lub opiekuna 
prawnego tej osoby; 
 
[(ii)] (2) Nakazu sądu kompetentnej jurysdykcji; 
 
[(iii)] (3) Na rzecz instytucji miasta w ograniczonym celu zarządzania programem kart 
IDNYC lub określeniu lub ułatwieniu uprawnienia wnioskodawcy do dodatkowych 
świadczeń, usług i opieki, pod warunkiem, że takie ujawnienie jest dokonywane zgodnie 
ze wszystkimi obowiązującymi prawami i przepisami federalnymi i stanowymi 
dotyczącymi prywatności oraz pod warunkiem przestrzegania dalszego wymagania, że 
informacje te nie będą ponownie ujawniane żadnej innej instytucji rządowej, 
podmiotowi, stronie trzeciej; lub 
 
[(iv)] (4) Na rzecz agencji windykacyjnej, która doręcza instytucji zarządzającej 
wezwanie sądowe lub nakaz sądowy. 
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[(e)] (b) HRA nie wskaże na formularzach wniosku o kartę IDNYC rodzaju dostarczonej 
przez wnioskodawcę dokumentacji w celu ustalenia tożsamości lub miejsca 
zamieszkania. 
 

Część 12. Paragraf 6-12 rozdziału 6 tytułu 68 Zbioru Zasad miasta Nowy Jork 
zostaje zniesiony i dodany zostaje nowy paragraf 6-12 o następującym brzmieniu:  

§ 6-12 Dodatkowa konferencja weryfikacyjna oraz ponowne złożenie wniosku w 
następstwie odrzucenia wniosku o kartę IDNYC. 

(a) Wnioskodawca, któremu odmówiono karty IDNYC może wnioskować o ponowny 
przegląd uprawnienia do karty poprzez przesłanie wniosku o przegląd w sposób 
ustalony przez komisarza, do programu kart IDNYC w ciągu 30 dni od wystawienia 
odmowy. 

(b) Ponowny przegląd będzie składał się z konferencji, podczas której osoba 
wyznaczona przez dyrektora wykonawczego programu IDNYC będzie przeglądać 
dokumenty wnioskodawcy oraz uprawnienie do karty, a wnioskodawca będzie miał 
możliwość ponownego ubiegania się o kartę. Ponowny przegląd będzie oferowany 
wyłącznie w specjalnie wskazanych centrach rejestracji.  

 

(c) Program IDNYC będzie zaoferuje termin, godzinę i lokalizację konferencji 
weryfikacyjnej, która odbędzie się w ciągu 30 dni od złożenia wniosku. Jeśli oferowany 
termin, godzina i lokalizacja nie odpowiadają wnioskodawcy, program będzie 
współpracować z wnioskodawcą, aby znaleźć kolejny termin, godzinę i lokalizację, 
jednak nie można zagwarantować, że konferencja odbędzie się w ciągu 30 dni od 
złożenia wniosku. 

 

(d) Jeśli wnioskodawca zdecyduje się ponownie złożyć wniosek po konferencji 
weryfikacyjnej, personel IDNYC powiadomi wnioskodawcę o decyzji w sprawie wniosku 
pocztą. Jeśli IDNYC nie wyda decyzji w ciągu 30 dni od daty konferencji, wtedy decyzja, 
która spowodowała wniosek o przegląd stanie się ostateczną decyzją w sprawie 
wniosku. 
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NEW YORK CITY MAYOR’S OFFICE OF OPERATIONS 
253 BROADWAY, 10th FLOOR 

NEW YORK, NY 10007 
212-788-1400 

  
 

CERTYFIKACJA/ANALIZY  
ZGDODNIE Z PARAGRAFEM 1043(D) KARTY PRAW MIEJSKICH 

 
 
TYTUŁ ZASADY: Zmiany zasad IDNYC 

NUMER REFERENCYJNY: HRA-18 

INSTYTUCJA TWORZĄCA ZASADĘ: Wydział Zasobów Ludzkich (Human Resources 
Administration) 
 
 

Oświadczam, że niniejsze biuro przeanalizowało proponowaną zasadę podaną powyżej, 
zgodnie z paragrafem 1043(d) Karty Praw Miejskich miasta Nowy Jork, oraz że proponowana 
zasada podana powyżej: 

 
(i)  Jest zrozumiała i napisana prostym językiem dla odrębnie regulowanej społeczności; 
 
(ii)  Minimalizuje koszty zapewnienia zgodności dla odrębnie regulowanej społeczności, 

zgodnie z osiągnięciem zakładanego celu zasady; oraz 
 
(iii)  Nie zapewnia okresu naprawy, ponieważ nie stanowi naruszenia, modyfikacji 

naruszenia lub modyfikacji kar powiązanych z naruszeniem. 
 
 
     /s/ Geraldine Sweeney          8 maja 2018  
   Biuro operacyjne burmistrza          Data 
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                                        NEW YORK CITY LAW DEPARTMENT 
DIVISION OF LEGAL COUNSEL 

100 CHURCH STREET 
NEW YORK, NY 10007 

212-356-4028 
 

CERTYFIKACJA ZGODNIE Z 

§1043(d) KARTY PRAW MIEJSKICH 

 

TYTUŁ ZASADY: Zmiany zasad IDNYC 

NUMER REFERENCYJNY: 2018 HRA 043 

INSTYTUCJA TWORZĄCA ZASADĘ: Wydział Zasobów Ludzkich (Human Resources 
Administration) 

 

  Oświadczam, że biuro to przeanalizowało zasadę podaną powyżej, zgodnie z 
paragrafem 1043(d) Karty Praw Miejskich miasta Nowy Jork, oraz że zasada podana powyżej: 
 

(i) została sporządzona w celu spełnienia celu zatwierdzenia postanowień 
prawnych; 

(ii) nie jest sprzeczna z innymi obowiązującymi zasadami; 

(iii) w praktycznym i odpowiednim zakresie jest zawężona w celu osiągnięcia 
zakładanego celu; oraz 

(iv) w praktycznym i odpowiednim zakresie zawiera oświadczenia dotyczące 
podstawy i celu, które zapewniają wyraźne wyjaśnienie zasady oraz 
wymagania nakładane przez zasadę. 

 

/s/ STEVEN GOULDEN Data: 8 maja 2018  
Pełniący obowiązki Dyrektora Wydziału Prawnego 
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