
OŚWIADCZENIE

Wniosek IDNYC

ADRES

14. Na karcie należy wyznaczyć osobę do kontaktu w sytuacji kryzysowej (Opcjonalnie):

Aktualizacja Karty: Muszę zaktualizować informacje na mojej karcie. (Należy przynieść nieważną kartę IDNYC do centrum zgłoszeń.)

Wymiana Karty: Zgubienie/kradzież/uszkodzenie/zniszczenie (Obowiązuje opłata za wymianę w wysokości 10 USD, chyba że wnioskodawca podpisze oświadczenie o 
trudnościach �nansowych. Możesz zapłacić przez internet przed złożeniem wniosku. Aby zapłacić osobiście, musisz złożyć ten wniosek w centrum zgłoszeń IDNYC (IDNYC Enrollment Center) 
znajdującym się w biurze Wydziału Finansowego. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.nyc.gov/idnyc.)

1. Imię:

Mój numer IDNYC to:

3. Nazwisko:

2. Drugie imię lub inicjał:

4. Data urodzenia:

9. Nr tel.:

7. Płeć:

8. E-mail:

5. Kolor oczu:

IMIĘ NAZWISKO

Zatwierdzenie wniosku jest uzależnione od kompletności i ważności przedłożonych dokumentów.

6. Wzrost:

DANE WNIOSKODAWCY

RODZAJ WNIOSKU – NALEŻY WYBRAĆ JEDEN

––

/ /

––Nr tel.:  

STOPY CALE

BRĄZOWE ORZECHOWE CZARNE NIEBIESKIE ZIELONE SZARE
WIELO-

KOLOROWE

Zaznacz tutaj, jeśli jesteś weteranem służącym w amerykańskich siłach zbrojnych, Gwardii Narodowej lub rezerwie 
i chcesz, aby na przedniej stronie Twojej karty wydrukowano słowo „Weteran”.
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10. Preferencje językowe (w tym ASL – amerykański język migowy), maks. 2: 

11. Weterani wojenni: 

15. OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY I OPIEKUNA (JEŚLI DOTYCZY): Potwierdzam, że wnioskodawca mieszka w mieście Nowy Jork oraz że wszystkie przekazane 
dokumenty i oświadczenia złożone na tym wniosku są zgodne z prawdą zgodnie z moją najlepszą wiedzą. Potwierdzam, że podpisując niniejszy wniosek, wyrażam zgodę 
na dochodzenie przeprowadzone przez miasto Nowy Jork w celu sprawdzenia lub potwierdzenia przesłanych przeze mnie informacji. Rozumiem, że to dochodzenie 
może wymagać uzyskania dostępu przez IDNYC do pewnych informacji na mój temat z Wydziału Usług Społecznych miasta Nowy Jork lub innych instytucji miasta, które 
nie ograniczają się do informacji dotyczących pomocy publicznej.

Podpis Wnioskodawcy Podpis Opiekuna ( jeśli dotyczy) 
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PODPIS POTWIERDZAJĄCY ZGODĘ DAWCY:
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12. Rejestr Donate Life: Aby zarejestrować się w Rejestrze Donate Life Wydziału Zdrowia w stanie Nowy Jork (NYS DOH), zaznacz pole „tak” i podpisz się. Oświadczasz, że 
skończyłeś(-aś) co najmniej 16 lat; zgadzasz się na oddanie, w chwili swojej śmierci, wszystkich swoich narządów i tkanek do transplantacji, do celów badawczych lub do obu 
celów; upoważniasz miasto Nowy Jork do przekazania swojego nazwiska i imienia oraz danych identy�kujących w celu zarejestrowania w NYS DOH; upoważniasz NYS DOH do 
udostępniania takich danych organizacjom podlegającym regulacjom federalnym i zajmującym się dawstwem narządów oraz licencjonowanym przez stan Nowy Jork bankom 
tkanek i oczu, a także szpitalom. Na przedniej stronie karty będzie wydrukowany napis „Dawca narządów”. Aby móc się zarejestrować, na karcie musi być podany adres. NYS 
DOH wyśle dodatkowe potwierdzenie, co zapewni możliwość ograniczenia dawstwa.

Czy ukończyłeś(-aś) 16 lat i chcesz przystąpić do Rejestru Donate Life? Tak:
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13. Numer
i ulica:

Miejscowość:

Dzielnica ( zaznaczyć jedną):

Kod Pocztowy:Stan:

BRONX BROOKLYN QUEENS STATEN ISLAND

N  Y

Apt. # / Fl.  / Ste. / Unit / Rm. 

MANHATTAN

Dzisiejsza Data

Prosimy pisać czytelnie drukowanymi literami

Twój adres e-mail / numer telefonu zostanie wykorzystany wyłącznie do celów wewnętrznych

Dla Wnioskodawców w Wieku 14 Lat Lub Starszych

KOBIETA X (ANI KOBIETA, ANI MĘŻCZYZNA)MĘŻCZYZNA NIE OZNACZONO

Nowy wniosek: Karta straciła ważność dawniej niż 6 miesięcy temu.

Ponowne Złożenie Wniosku: (Nie dostałem/dostałam karty i muszę ponownie złożyć wniosek).

Pierwszy wniosek IDNYC.

Przedłużenie (Karta straci ważność w ciągu 60 dni lub 
straciła ważność nie dawniej niż 6 miesięcy temu).

Zaznacz to pole, jeśli składasz wniosek wraz z opiekunem

Polish

OFFICIAL 
USE ONLY

C/O:
Date:

Print Initials: NAME OF CARE-OF ORGANIZATION
Omit Address 



NALEŻY SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE KRYTERIA, ABY UBIEGAĆ SIĘ O KARTĘ IDNYC:

Eric Adams
Burmistrz

Instrukcje dotyczące składania wniosku o kartę IDNYC

ZGODNOŚĆ IMIENIA I NAZWISKA

WNIOSKODAWCY W WIEKU 14–21 LAT BEZ DOWODU TOŻSAMOŚCI ZE ZDJĘCIEM LUB DOWODU MIEJSCA ZAMIESZKANIA

WNIOSKODAWCY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ BEZ DOWODU TOŻSAMOŚCI ZE ZDJĘCIEM LUB DOWODU MIEJSCA ZAMIESZKANIA

WSZYSCY WNIOSKODAWCY SKŁADAJĄCY WNIOSEK Z OPIEKUNEM 

MIEJSCE ZAMIESZKANIA DLA WNIOSKODAWCÓW BEZDOMNYCH LUB OFIAR PRZEMOCY DOMOWEJ

UZNANIE STATUSU WETERANA

ODNOWA KARTY IDNYC

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.

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.
Dokumenty, które utraciły ważność, nie będą przyjmowane, jeśli nie zostało to wyraźnie określone w przewodniku po dokumentach IDNYC.
Będą przyjmowane wyłącznie oryginały dokumentów i kopie poświadczone przez instytucję wydającą; laminowane dokumenty będą 
przyjmowane tylko wówczas, gdy zostały wydane w stanie zalaminowanym.

Nazwiska na wszystkich dokumentach muszą być ze sobą zgodne. Nazwisko na wniosku o kartę IDNYC musi być takie samo jak nazwisko na 
najważniejszym dokumencie potwierdzającym tożsamość (takim jak paszport, prawo jazdy, akt urodzenia, konsularny dowód tożsamości itp.), chyba że 
zostanie przedstawiona również decyzja sądu o zmianie nazwiska, świadectwo ślubu lub inny dokument wydany przez rząd, potwierdzający zgodną 
z prawem zmianę nazwiska. Jeśli wnioskodawca przedstawi dwa dokumenty tożsamości o takiej samej liczbie punktów, na wniosku IDNYC musi się 
znajdować imię i nazwisko widniejące na dokumencie ze zdjęciem.

Wnioskodawca w wieku 14–21 lat bez dowodu tożsamości ze zdjęciem lub dowodu miejsca zamieszkania może złożyć wniosek, jeśli towarzyszy mu 
opiekun, który jest w stanie wykazać dowód pokrewieństwa z wnioskodawcą. Kwali�kujący się opiekunowie to: rodzice, rodzice adopcyjni, rodzice 
przybrani, opiekunowie prawni, kuratorzy, rodzice zastępczy, upoważniony pracownik Wydziału ds. Dzieci (Administration for Children Services, ACS) 
miasta Nowy Jork lub pracownik agencji ACS Foster Care, dorosły sponsor nieletniego wyznaczony przez amerykański Wydział Zdrowia i Opieki 
Społecznej, Urząd ds. przesiedlania uchodźców.

Wnioskodawca składający wniosek wraz z opiekunem musi przedstawić dokumenty o wartości przynajmniej 2 punktów spośród dokumentów 
potwierdzających tożsamość, w tym datę urodzenia. Wnioskodawca i opiekun muszą również przedstawić dowód relacji z opiekunem zgodnie 
z rozdziałem na temat opiekunów w przewodniku po dokumentach IDNYC. Opiekun musi przedstawić dokumenty o wartości przynajmniej 3 punktów 
poświadczające jego tożsamość, w tym dowód tożsamości ze zdjęciem. Jeśli wnioskodawca nie ma dowodu miejsca zamieszkania i mieszka z 
opiekunem, opiekun musi przedstawić własny dowód miejsca zamieszkania w postaci jednego z dokumentów potwierdzających miejsce zamieszkania 
wymienionego w przewodniku po dokumentach IDNYC i przedstawić poświadczenie, że wnioskodawca mieszka z opiekunem. Wszyscy opiekunowie są 
zobowiązani do podpisania wniosku IDNYC. Pracodawcy pracujący w charakterze opiekunów muszą przedstawić identy�katory pracowników.

Wnioskodawca, który mieszka w schronisku dla bezdomnych, może przedstawić pismo z adresem schroniska stwierdzające, że wnioskodawca mieszka 
w schronisku przynajmniej przez 15 dni oraz że schronisko umożliwia mieszkańcom pozostanie w nim przez przynajmniej 30 dni. Na karcie będzie się 
znajdować adres schroniska. Wnioskodawca nieposiadający adresu domowego lub będący o�arą przemocy domowej jest zobowiązany do 
przedstawienia dowodu zamieszkania w mieście Nowy Jork, jednak może wyznaczyć organizację non-pro�t lub instytucję religijną, której adres pojawi 
się na karcie jako adres grzecznościowy lub karta może nie zawierać adresu. Karty IDNYC bez adresu lub z adresem grzecznościowym nie mogą być 
akceptowane w pewnych okolicznościach.
Wnioskodawca, który przedstawi dowód udziału w programie poufności adresu stanu Nowy Jork (Address Con�dentiality Program) lub mieszka w 
schronisku dla o�ar przemocy domowej miasta Nowy Jork musi również dowieść, że mieszka w mieście Nowy Jork. Na karcie IDNYC może widnieć 
numer skrzynki pocztowej lub w ogóle nie będzie na niej adresu.

Wnioskodawca bez dowodu tożsamości ze zdjęciem lub dowodu miejsca zamieszkania, bez względu na wiek może złożyć wniosek, jeśli towarzyszy mu opiekun, 
który jest w stanie przedstawić dowód pokrewieństwa z wnioskodawcą. Kwali�kujący się opiekunowie wnioskodawców w dowolnym wieku to: upoważnieni 
pracownicy Biura ds. osób niepełnosprawnych rozwojowo stanu Nowy Jork (New York State O�ce of People with Developmental Disabilities, OPWDD), Wydziału 
Zdrowia stanu Nowy Jork (NYS DOH), Wydziału Zdrowia i Higieny Psychicznej miasta Nowy Jork (New York City Department of Health and Mental Hygiene, NYC 
DOHMH), Wydziału ds. Dzieci (Administration for Children Services, ACS) stanu Nowy Jork lub pracownik agencji ACS Foster Care bądź usługodawca OPWDD, NYS 
DOH lub NYC DOHMH, w tym pracownicy placówek opieki z zamieszkaniem prowadzonych, certy�kowanych lub �nansowanych przez OPWDD, NYS OMH, NYS 
DOH lub NYC DOHMH; osoby mieszkające z wnioskodawcą, który został uznany przez OPWDD za osobę z niepełnosprawnością rozwojową, lub przedstawiciel 
otrzymujący świadczenia ubezpieczenia społecznego w imieniu wnioskodawcy.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy uzyskaniu potwierdzenia odbycia służby wojskowej, możesz ją uzyskać w Wydziale ds. Weteranów miasta Nowy Jork. 
Można odwiedzić stronę internetową www.nyc.gov/veterans lub zadzwonić pod numer 311.

Karty IDNYC podlegają odnowie najwcześniej na 60 dni przed utratą ważności. Okres odnowy rozpoczyna się 60 dni przed utratą ważności i kończy 6 
miesięcy po utracie ważności. Osoba ubiegająca się o odnowę po okresie dłuższym niż 6 miesięcy od utraty ważności będzie traktowana jako nowy 
wnioskodawca. Aby uzyskać pomoc przy odnowie karty, prosimy odwiedzić centrum rejestracji IDNYC.

WYMIANA KARTY 
Wniosek o wymianę zagubionej, ukradzionej lub uszkodzonej karty podlega opłacie 10 USD, chyba że wnioskodawca podpisze 
oświadczenie o trudnościach �nansowych lub ma o�cjalne zaświadczenie potwierdzające, że karta została skradziona. Płatności za 
wymianę karty można dokonać wyłącznie w centrum rejestracji Wydziału Finansów IDNYC.


