Polish

Przewodnik po dokumentach dla
wnioskodawców IDNYC

Aby ubiegać się o kartę IDNYC, należy spełniać następujące kryteria:
1. Dokumenty o wartości przynajmniej 4 punktów, w tym dokumenty potwierdzające tożsamość o wartości przynajmniej 3 punktów i dokument
o wartości przynajmniej 1 punktu będący dowodem zamieszkania w mieście Nowy Jork.
2. Na przynajmniej 1 z przedłożonych dokumentów musi się znajdować zdjęcie, chyba że wnioskodawca jest w towarzystwie opiekuna.
3. Przynajmniej 1 z przedłożonych dokumentów musi zawierać datę urodzenia.
4. Wnioskodawcy muszą mieć ukończone przynajmniej 10 lat, aby móc się ubiegać o kartę IDNYC. Wnioskodawcom w wieku 10–13 lat musi
towarzyszyć opiekun, który podpisze wniosek w ich imieniu. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy przejść do rozdziału Opiekun na
stronie 2 tego dokumentu.
Dokumenty, które utraciły ważność, nie będą przyjmowane, jeśli nie zostało to wyraźnie określone poniżej.
Przyjmowane będą wyłącznie oryginały dokumentów i kopie poświadczone przez instytucję wydającą; laminowane dokumenty będą
przyjmowane tylko wówczas, gdy zostały wydane w stanie zalaminowanym.
ABY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O KARTĘ IDNYC, MOŻNA PRZEDŁOŻYĆ NIŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY.
DOKUMENTY OZNACZONE GWIAZDKĄ (*) SĄ AKCEPTOWANE JAKO DOWÓD DATY URODZENIA.
ABY UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE, NALEŻY ODWIEDZIĆ STRONĘ IDNYC: WWW.NYC.GOV/IDNYC.
INSTRUKCJE DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA WNIOSKU ZNAJDUJĄ SIĘ NA OSTATNIEJ STRONIE WNIOSKU IDNYC.
Dokumenty o wartości czterech (4) punktów – dowód tożsamości
i miejsca zamieszkania
• prawo jazdy NYS DMV, pozwolenie dla osoby uczącej się jazdy, lub karta
identyfikacyjna osoby niebędącej kierowcą z aktualnym adresem w mieście Nowy
Jork. Prawo jazdy NYS DMV / pozwolenie / karta identyfikacyjna po upływie
okresu ważności będą akceptowane, jeśli zostaną przedstawione z ważnym
tymczasowym prawem jazdy / pozwoleniem / kartą identyfikacyjną o tym
samym numerze identyfikacyjnym*
• prawo jazdy wydane przez amerykański Departament Stanu lub karta
identyfikacyjna osoby niebędącej kierowcą z aktualnym adresem w mieście
Nowy Jork*
• karta IDNYC z aktualnym adresem zamieszkania*
• ograniczona licencja na posiadanie broni wydana przez Wydział Policji miasta Nowy
Jork (NYC Police Department, NYPD) z aktualnym adresem w mieście Nowy Jork*
• wniosek o kartę gimnazjalną IDNYC podpisany przez opiekuna obecnego podczas
zapisu do szkoły i zweryfikowany przez DOE

ciąg dalszy… Dokumenty o wartości dwóch (2) punktów – dowód tożsamości
•
•
•
•
•
•
•
•

amerykańskie pismo dotyczące przydziału ITIN
identyfikator amerykańskich służb mundurowych*
identyfikator pracownika Wydziału Edukacji stanu Nowy Jork
formularz weryfikacji letniego programu zatrudnienia młodzieży (Summer Youth
Employment Program, SYEP) (potwierdza również miejsce zamieszkania)
formularz I-94 wydany przez Amerykański Departament Bezpieczeństwa
Narodowego (Department of Homeland Security) ze zdjęciem i odciskiem palca
oraz datą urodzenia*
tymczasowe prawo jazdy stanu Nowy Jork DMV, pozwolenie dla osoby uczącej się
jazdy lub karta identyfikacyjna osoby niebędącej kierowcą*
powiadomienie o zatwierdzeniu na formularzu I-797, I-797A, I-797B lub I-797D
wydane przez Urząd ds. Imigracyjnych i Obywatelstwa USA (Citizenship and
Immigration Services, USCIS)
formularz weryfikacji ucznia NYC DOE; opiekun jest obecny

Dokumenty o wartości trzech (3) punktów – dowód tożsamości

Dokumenty o wartości jednego (1) punktu – dowód tożsamości

• paszport Stanów Zjednoczonych lub karta paszportowa Stanów Zjednoczonych*
• paszport zagraniczny (z opcją odczytu maszynowego)*
• prawo jazdy wydane przez amerykański departament stanu lub pozwolenie
osoby uczącej się jazdy ze zdjęciem*
• amerykańska stanowa karta identyfikacyjna*
• amerykańska karta stałego pobytu (zielona karta)*
• certyfikat obywatelstwa amerykańskiego / naturalizacji*
• legitymacja floty handlowej USA*
• prawo jazdy wydane przez amerykański Departament Stanu lub karta
identyfikacyjna osoby niebędącej kierowcą bez aktualnego adresu w mieście
Nowy Jork*
• karta identyfikacyjna dla zwolnionych przestępców, wydana przez Wydział
Więziennictwa i Nadzoru Kuratorskiego NYS (NYS Department of Corrections
and Community Supervision, DOCCS) (wydana w ciągu ostatniego roku)*
• przepustka prawnika ujednoliconego systemu sądowego NYS*
• karta dostępu (Common Access Card) (dla osoby pełniącej aktywną służbę,
w stanie spoczynku lub rezerwisty)*
• aktualne amerykańskie pozwolenie na pracę*
• amerykański identyfikator plemienny*
• karta elektronicznego transferu świadczeń NYS (EBT) / CBIC ze zdjęciem*
• karta IDNYC bez aktualnego adresu zamieszkania*

•
•
•
•
•

Dokumenty o wartości dwóch (2) punktów – dowód tożsamości
• paszport zagraniczny (bez opcji odczytu maszynowego)*
• paszport amerykański, który utracił ważność (do 3 lat od utraty ważności,
z opcją odczytu maszynowego)*
• paszport zagraniczny, który utracił ważność (do 3 lat od utraty ważności,
z opcją odczytu maszynowego)*
• karta identyfikacyjna z konsulatu*
• karta identyfikacyjna dla amerykańskich weteranów wydana przez VA
• identyfikacyjna karta zdrowia dla amerykańskich weteranów wydana przez VA
• federalny, stanowy lub lokalny identyfikator pracownika
• amerykański akt urodzenia*
• wiza wydana przez amerykański Departament Stanu*
• zagraniczne prawo jazdy (z opcją odczytu maszynowego)*
• zagraniczny, krajowy dowód tożsamości (z opcją odczytu maszynowego)*
• karta ubezpieczenia społecznego
• nieważna karta IDNYC – z aktualnym adresem lub bez adresu (co najmniej 6
miesięcy po dacie utraty ważności i maksymalnie 3 lata po dacie utraty ważności)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zagraniczny, krajowy dowód tożsamości (bez opcji odczytu maszynowego)*
zagraniczny akt urodzenia*
zagraniczna legitymacja wojskowa ze zdjęciem*
zagraniczne prawo jazdy (bez opcji odczytu maszynowego)*
legitymacja instytucji edukacyjnej: gimnazjum, szkoły średniej, uniwersytetu,
college’u i szkoły policealnej*
formularz weryfikacji ucznia z Wydziału Edukacji (Department of Education,
DOE) (potwierdza również miejsce zamieszkania). Należy go przedstawić
z legitymacją ucznia, jeśli uczniowi nie towarzyszy opiekun*
dyplom amerykańskiej szkoły średniej, programu będącego odpowiednikiem
szkoły średniej lub amerykańskiej szkoły policealnej, college’u lub
uniwersytetu
amerykański odpis szkolny ze szkoły średniej, policealnej, college’u lub
uniwersytetu
karta NYS EBT bez zdjęcia*
karta identyfikacyjna NYC SYEP
legitymacja amerykańskiego związku zawodowego ze zdjęciem
karta identyfikacyjna pracownika, konsultanta lub członka zarządu organizacji
z siedzibą w USA, w tym karta identyfikacyjna osoby duchownej
akt małżeństwa, świadectwo związku cywilnego lub partnerskiego bądź
dokumentacja rozwodu*
karta do metro MTA MetroCard dla osób starszych i niepełnosprawnych
karta identyfikacyjna Access-A-Ride MTA
karta członkowska wydana przez Wydział Parków i Rekreacji NYC dla osób
dorosłych, młodzieży, seniorów lub weteranów
amerykańska karta rejestracji wyborcy
amerykańska karta rejestracji do wybranych świadczeń*
karta Medicare
amerykańska karta ITIN
amerykański akt urodzenia dziecka (wnioskodawca musi być wymieniony
jako rodzic)*
dokument tożsamości ze zdjęciem placówki NYS OMH.
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Dokumenty o wartości jednego (1) punktu – dowód miejsca zamieszkania
• rachunek za telewizję kablową, telefon lub media (wydane w ciągu ostatnich 60 dni)
• aktualna umowa najmu lub podnajmu nieruchomości
• lokalne zeznanie podatkowe dotyczące nieruchomości (wydane w ciągu
ostatniego roku)
• rachunek płatności hipoteki za nieruchomość (wydany w ciągu ostatnich 60 dni)
• rachunek, zestawienie lub powiadomienie z instytucji bankowej, finansowej lub karty
kredytowej (wydany w ciągu ostatnich 60 dni). Musi zawierać numer konta lub
numer identyfikacyjny klienta
• odcinek wynagrodzenia (wydany w ciągu ostatnich 60 dni)
• zestawienie, rachunek lub dokumentacja z instytucji opieki zdrowotnej
(wydane w ciągu ostatniego roku). Musi zawierać numer konta lub numer
identyfikacyjny pacjenta
• powołanie do ławy przysięgłych lub nakaz sądowy wystawiony przez sąd stanu
Nowy Jork (w tym sądy NYC) lub sąd federalny (wydane w ciągu ostatnich 60 dni)*
• formularze IRS W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B, and 1095-C (akceptowane do
15 kwietnia roku następującego po roku podatkowym na formularzu)
• zeznania podatkowe z potwierdzeniem złożenia (z datą w ciągu ostatniego roku
od daty złożenia)
• pismo lub dokument wydany przez IRS lub Wydział Podatków i Finansów
(Department of Taxation and Finance, DTF) (wydane w ciągu ostatniego roku)
• rachunek ubezpieczenia, zestawienie lub dokumentacja (dla właścicieli
nieruchomości, na życie, dla najmujących, samochodowe lub zdrowotne, wydane
w ciągu ostatnich 60 dni)
• pismo z NYCHA (wydane w ciągu ostatnich 60 dni)
• załącznik do umowy najmu NYCHA i powiadomienie dot. czynszu (wydane w ciągu
ostatniego roku)
• potwierdzenie zmiany adresu USPS (wydane w ciągu ostatnich 60 dni)
• formularz podziału czynszu punkt 8 NYC HPD (wydany w ciągu ostatniego roku)
• raport podsumowujący naturę sprawy NYC HRA (wydane w ciągu ostatnich 60 dni)
• dokument tożsamości pacjenta ze zdjęciem placówki NYS OMH.
• formularz „weryfikacji zwolnienia” wydany przez U.S. HHS/ORR (wydany w ciągu
ostatniego roku)
• nakaz nadzoru wydany przez Amerykańskie Służby Imigracyjne i Celne (Immigration
and Customs Enforcement, ICE) (wydany w ciągu ostatniego roku)
• tymczasowe prawo jazdy stanu Nowy Jork DMV, pozwolenie dla osoby uczącej się
jazdy lub karta identyfikacyjna osoby niebędącej kierowcą
• powiadomienie o decyzji lub rozstrzygnięciu (NOD) dot. niepełnosprawności
rozwojowej wydane przez NYS OPWDD w ciągu ostatniego roku*
• pismo z potwierdzeniem miejsca zamieszkania dla dyplomantów ONZ oraz ich
rodzin (wydane w ciągu ostatnich 60 dni)
• pismo dla rodzica/opiekuna ucznia zapisanego do programu Head Start, Early Learn
lub dowolnej szkoły NYC DOE (wydane w ciągu ostatnich 60 dni). Wnioskodawca
musi przedstawić dowód relacji/pokrewieństwa z uczniem
• pismo dla ucznia zapisanego do szkoły prywatnej lub parafialnej (wydane w ciągu
ostatnich 60 dni). Wnioskodawca musi przedstawić legitymację szkolną
• formularz weryfikacji ucznia NYC DOE NYC (dostępny w szkołach DOE). Uczeń musi
przedstawić identyfikator szkoły lub zarejestrować się z opiekunem*
• formularz weryfikacji SYEP
• pismo ze schroniska dla bezdomnych w mieście Nowy Jork (potwierdzające, że
wnioskodawca przebywa w schronisku od 15 dni, a schronisko zezwala rezydentom
na pobyt trwający ponad 30 dni) (wydane w ciągu ostatnich 60 dni)*
• umowa dotycząca mieszkania uniwersyteckiego dla wnioskodawców mieszkających
w akademiku / mieszkaniu studenckim. Wnioskodawca musi przedstawić legitymację
uczelni ze zdjęciem. Legitymacja musi być ważna
• pismo od administratora college’u lub uniwersytetu potwierdzające, że student
mieszkający w akademiku / mieszkaniu studenckimi otrzymuje korespondencję
w innej lokalizacji w szkole. Wnioskodawca musi przedstawić legitymację uczelni ze
zdjęciem (pismo musi być wydane w ciągu ostatnich 60 dni). Adres na karcie będzie
adresem „grzecznościowym” szkoły.
Małżonkowie i partnerzy: Wnioskodawcy, którzy nie mogą przedstawić
dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania wystawionego na ich
nazwisko, mogą przedstawić dokument z imieniem i nazwiskiem małżonka
lub partnera oraz (1) akt małżeństwa, świadectwo związku cywilnego lub
partnerskiego bądź (2) akt urodzenia, na którym jako rodzice są wymienieni:
wnioskodawca wraz małżonkiem lub partnerem. Wnioskodawca musi również
przedstawić zaświadczenie podpisane przez małżonka lub partnera
potwierdzające wspólne zamieszkanie.

Dokumenty o wartości jednego (1) punktu – dowód miejsca zamieszkania
dla wnioskodawców bez adresu domowego lub ofiar przemocy domowej
• pismo wystawione przez organizację non-profit lub instytucję religijną działającą
na rzecz osób bezdomnych lub ofiar przemocy domowej potwierdzające, że
wnioskodawca znajduje się pod jej opieką. Podmiot musi obecnie otrzymywać
środki finansowe od miasta. Pismo musi potwierdzać, że wnioskodawca korzystał
z usług tego podmiotu w ciągu ostatnich 60 dni i może używać adresu podmiotu
do celów korespondencyjnych (wydane w ciągu ostatnich dwóch tygodni). Adres
na karcie będzie adresem „grzecznościowym” organizacji.
• pismo od agencji miasta, organizacji non-profit lub instytucji religijnej w mieście
Nowy Jork świadczące usługi na rzecz bezdomnych (wydane w ciągu ostatnich
30 dni). Na karcie nie znajdzie się adres

ciąg dalszy… Dokumenty o wartości jednego (1) punktu – dowód miejsca
zamieszkania dla wnioskodawców bez adresu domowego lub ofiar
przemocy domowej
• pismo ze schroniska dla bezdomnych w mieście Nowy Jork (musi potwierdzać,
że wnioskodawca przebywa w schronisku od 15 dni, a schronisko zezwala
rezydentom na pobyt trwający ponad 30 dni) (wydane w ciągu ostatnich 60 dni).
Na karcie będzie widnieć adres schroniska
• pismo z placówki pomocy ofiarom przemocy domowej z miejscem zamieszkania
wydane w ciągu ostatnich 30 dni. Na kartach może nie być adresu lub może się
na nich znajdować adres skrzynki pocztowej placówki
• pismo od agencji miasta, organizacji non-profit lub instytucji religijnej w mieście
Nowy Jork świadczące usługi na rzecz ofiar przemocy domowej (wydane w ciągu
ostatnich 30 dni). Na karcie nie znajdzie się adres
• pismo ze szpitala lub przychodni w mieście Nowy Jork (wydane w ciągu ostatnich
30 dni). Na karcie nie znajdzie się adres

Co robić w przypadku braku wystarczającej liczby dokumentów?
• Nadal można być upoważnionym do ubiegania się o kartę IDNYC. Jeśli
wnioskodawca urodził się w mieście Nowy Jork, otrzymuje pomoc pieniężną lub
świadczenia SCRIE, mieszka w budynku NYCHA i/lub nie ma stałego miejsca
zamieszkania, należy zwrócić się do pracownika centrum zgłoszeń.

Dowód relacji z opiekunem – dowód relacji / pokrewieństwa
między opiekunem a wnioskodawcą
Wnioskodawca musi również przedstawić dokumenty o wartości przynajmniej
2 punktów potwierdzające tożsamość, w tym datę urodzenia. Opiekun musi
przedstawić dokumenty o wartości przynajmniej 3 punktów poświadczające
jego tożsamość, w tym dowód tożsamości ze zdjęciem. Wiek wnioskodawców,
którzy mogą użyć każdego z dokumentów, podano w nawiasie.
• akt urodzenia wnioskodawcy (osoby w wieku 21 lat i młodsze)*
• dekret adopcyjny, certyfikat adopcji lub raport dot. adopcji NYS DOH (osoby
w wieku 21 lat i młodsze)*
• formularz potwierdzenia ojcostwa wydany przez NYC DOHMH i NYS OTDA (osoby
w wieku 21 lat i młodsze)*
• pismo od ACS lub agencji opieki zastępczej ACS (osoby w wieku 21 lat i młodsze).
Opiekun musi przedstawić identyfikator pracownika ACS lub agencji.* Potwierdza
również miejsce zamieszkania (wydane w ciągu ostatnich 60 dni)*
• zaświadczenie, że opiekun jest licencjonowanym rodzicem zastępczym, oraz
pismo z agencji opieki zastępczej potwierdzające, że opiekun jest rodzicem
zastępczym wnioskodawcy (wydane w ciągu ostatnich 60 dni, osoby w wieku 21 lat
i młodsze)*. Potwierdza również miejsce zamieszkania
• nakaz sądowy ustalający ojcostwo/rodzicielstwo (osoby w wieku 21 lat i młodsze)*
• akt urodzenia wnioskodawcy oraz akt małżeństwa, świadectwo związku cywilnego
lub partnerstwa przybranego rodzica (osoby w wieku 21 lat i młodsze)*
• formularz „weryfikacji zwolnienia” wydany przez U.S. HHS/ORR (osoby w wieku
21 lat i młodsze)*
• zagraniczny nakaz sądowy ustanawiający opiekuna opiekunem prawnym
wnioskodawcy (osoby w wieku 21 lat i młodsze)*
• amerykański nakaz sądowy ustanawiający opiekuna opiekunem prawnym
wnioskodawcy (osoby w dowolnym wieku)*
• powiadomienie o decyzji lub rozstrzygnięciu (NOD) dot. niepełnosprawności
rozwojowej wydane przez NYS OPWDD (osoby w dowolnym wieku)*
• pismo z placówki opieki z zamieszkaniem prowadzonej, licencjonowanej,
certyfikowanej lub finansowanej przez NYS OPWDD, NYS DOH, NYS OMH, NYC
DOHMH (z okresu 60 dni, wiek dowolny). Opiekun musi przedstawić identyfikator
pracownika. Potwierdza również miejsce zamieszkania
• pismo z SSA ustanawiające opiekuna przedstawicielem wnioskodawcy (wydane
w ciągu ostatniego roku, osoby w dowolnym wieku)*
• pismo SSA ustanawiające organizację przedstawicielem wnioskodawcy (wydane
w ciągu ostatniego roku) ORAZ pismo z organizacji upoważniające
pracownika/przedstawiciela do reprezentowania wnioskodawcy (z okresu 60 dni,
wiek dowolny). Opiekun musi przedstawić identyfikator pracownika.
• pismo od NYS OPWDD, NYS DOH, NYS OMH, NYC DOHMH lub jednego z ich
usługodawców (z okresu 60 dni, wiek dowolny). Opiekun musi przedstawić
identyfikator pracownika.

Dowód statusu weterana (wystarczy jeden)
• DD 214: certyfikat zwolnienia z aktywnej służby
• DD 2 (na emeryturze): karta identyfikacyjna amerykańskich służb mundurowych
(na emeryturze)
• VIC/VHIC: karta identyfikacyjna szpitala dla weteranów
• NGB-22: raport dotyczący zwolnienia z Gwardii Narodowej i dokumentacja
przebiegu służby
• prawo jazdy NYS DMV lub karta identyfikacyjna osoby niebędącej kierowcą
z oznaczeniem weterana
• karta IDNYC z oznaczeniem weterana
• zaświadczenie z Wydziału Pomocy dla Weteranów NYC potwierdzające
służbę wojskową
• pismo z Wydziału ds. Weteranów NYC potwierdzające służbę wojskową

