
Jednopunktowe (1) dokumenty – potwierdzenie tożsamości 

cd. Dwupunktowe (2) dokumenty – potwierdzenie tożsamości 

Dwupunktowe (2) dokumenty – potwierdzenie tożsamości 

Trzypunktowe (3) dokumenty – potwierdzenie tożsamości 

Cz teropunktowe (4) dokumenty – potwierdzenie tożsamości  
i miejsca zamieszkania 

• Zagraniczny, krajowy dowód tożsamości (nie do odczytu maszynowego) 
• Akt urodzenia innego kraju 
• Zagraniczna wojskowa karta identyfikacyjna ze zdjęciem 
• Zagraniczne prawo jazdy (nie do odczytu maszynowego) 
• Karta identyfikacyjna instytucji edukacyjnej: szkoła typu middle school, 

szkoła średnia, uniwersytet, college i szkoły policealne 
• Amerykański dyplom ukończenia szkoły średniej lub odpowiednika szkoły 

średniej, dyplom ukończenia szkoły policealnej, college'u lub uniwersytetu 
• Wyciąg z indeksu/z arkusza ocen amerykańskiej szkoły średniej lub 

policealnej, college'u lub uniwersytetu 
• Karta NYS EBT bez zdjęcia 
• Karta identyfikacyjna programu SYEP stanu Nowy Jork 
• Amerykańska legitymacja związkowa ze zdjęciem 
• Karta identyfikacyjna pracownika, konsultanta lub członka zarządu 

organizacji w Stanach Zjednoczonych, w tym karty duchownych 
• Świadectwo ślubu, zawarcia związku cywilnego, związku partnerskiego  

lub rozwodu 
• Karta MTA MetroCard dla seniorów i osób niepełnosprawnych 
• Karta identyfikacyjna MTA Access-A-Ride 
• Karta członkowska do parków i centrów rekreacji w Nowym Jorku 
• Amerykańska karta rejestracji do głosowania 
• Amerykańska karta rejestracji do zasadniczej służby wojskowej 
• Karta programu Medicare 
• Amerykańska karta z indywidualnym numerem identyfikacji podatnika 
• Amerykańskie świadectwo urodzenia dziecka (musi wymieniać 

wnioskodawcę jako rodzica dziecka) 
• Karta identyfikacyjna do zakładu zdrowia psychicznego (OMH) stanu Nowy 

Jork ze zdjęciem 

IDNYC-1A (P) 

Przewodnik po dokumencie IDNYC  
dla wnioskodawcy 

Aby ubiegać się o kartę IDNYC, należy spełniać poniższe kryteria: 
1. Przedstawienie dokumentów z co najmniej 4 punktami, z których co najmniej 3 punkty poświadczają tożsamość i co najmniej  

1 punkt potwierdza adres zamieszkania w Nowym Jorku. 
2. Co najmniej 1 ze złożonych dokumentów musi być ze zdjęciem, chyba że wnioskodawcy towarzyszy opiekun. 
3. Co najmniej 1 ze złożonych dokumentów musi zawierać datę urodzenia. 
4. Aby ubiegać się o kartę IDNYC, wnioskodawca musi mieć ukończone 14 lat. 

Nie będą przyjmowane dokumenty, których ważność wygasła, chyba że w szczególny sposób zostaną one wymienione poniżej. 

Przyjmowane będą wyłącznie oryginalne dokumenty i kopie poświadczone przez organ wydający dokument; dokumenty laminowane 
będą przyjmowane wyłącznie, jeśli oryginalnie zostały wydane w postaci laminowanej. 

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRYCH MOŻNA UŻYĆ PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O WYDANIE KARTY IDNYC 

DODATKOWE INFORMACJE ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ: WWW.NYC.GOV/IDNYC 

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKU ZNAJDUJĄ SIĘ W TYLNEJ CZĘŚCI WNIOSKU O IDNYC.

• Prawo jazdy NYS DMV lub pozwolenie na naukę jazdy z obecnym adresem 
w mieście Nowy Jork. Nieważne prawo jazdy / pozwolenie na naukę jazdy 
NYC DMV zostanie przyjęte, jeśli zostanie przedstawione wraz z ważnym 
tymczasowym prawem jazdy / pozwoleniem DMV z tym samym numerem 
ID co karta ID. 

• Dokument tożsamości NYS DMV osoby niebędącej kierowcą z obecnym 
adresem w mieście Nowy Jork. Nieważny dokument tożsamości NYC DMV 
osoby niebędącej kierowcą zostanie przyjęty, jeśli zostanie przedstawiony 
wraz z ważnym tymczasowym dokumentem tożsamości DMV z tym samym 
numerem ID co karta ID. 

• Prawo jazdy wydane przez amerykański Departament Stanu bądź dowód 
tożsamości osoby niebędącej kierowcą z aktualnym adresem w mieście 
Nowy Jork 

• Karta IDNYC z aktualnym adresem domowym 
• Pozwolenie na broń (wymagające jej rejestracji na policji) z aktualnym 

adresem w Nowym Jorku wydane przez policję miasta Nowy Jork (NYPD) 

• Amerykański paszport lub karta paszportowa 
• Paszport innego kraju (do odczytu maszynowego) 
• Amerykańskie stanowe prawo jazdy lub pozwolenie na naukę jazdy ze zdjęciem 
• Amerykański stanowy dowód tożsamości 
• Amerykańska karta stałego pobytu (zielona karta) 
• Dokument potwierdzający amerykańskie obywatelstwo/naturalizację 
• Dokument potwierdzający tożsamość marynarza marynarki handlowej 

Stanów Zjednoczonych 
• Prawo jazdy wydane przez amerykański Departament Stanu bądź dowód 

tożsamości osoby niebędącej kierowcą bez aktualnego adresu domowego 
• Dokument tożsamości przestępcy zwolnionego z więzienia wydany przez 

Wydział ds. środków wychowawczych dla nieletnich oraz nadzoru nad 
przestępcami (Department of Corrections and Community Supervision – 
DOCCS) (z ostatniego roku) 

• Karta identyfikacyjna adwokata zunifikowanego systemu sądowego stanu 
Nowy Jork (NYS Unified Court System) 

• Karta dostępu (dla służby czynnej, emerytów, rezerwistów) 
• Aktualne pozwolenie na pracę w USA 
• Amerykański dowód tożsamości plemiennej 
• Karta elektronicznego przesyłania świadczeń (EBT)/CBIC ze zdjęciem, 

wydana w stanie Nowy Jork 
• Karta IDNYC bez aktualnego adresu domowego 

• Zagraniczne prawo jazdy (do odczytu maszynowego) 
• Zagraniczny, krajowy dowód tożsamości (do odczytu maszynowego) 
• Karta ubezpieczenia społecznego (Social Security) 
• Pismo potwierdzające przyznanie indywidualnego numeru identyfikacji 

podatnika Stanów Zjednoczonych (ITIN) 
• Karta identyfikacyjna amerykańskich służb mundurowych 
• Profesjonalna karta identyfikacyjna wydziału edukacji stanu Nowy Jork 
• Formularz weryfikacyjny ucznia Departamentu Edukacji (DOE) stanu Nowy 

Jork (może też być potwierdzeniem miejsca zamieszkania) 
• Karta identyfikacyjna Letniego Programu Zatrudnienia Młodych NYC 

(ang. Summer Youth Employment Program – SYEP) (może też być 
potwierdzeniem miejsca zamieszkania) 

• Formularz I-94 wydany przez Departament bezpieczeństwa krajowego 
Stanów Zjednoczonych wraz ze zdjęciem oraz odciskiem palca 

• Tymczasowe prawo jazdy, pozwolenie na naukę jazdy lub dokument 
tożsamości osoby niebędącej kierowcą NYS DMV 

• Pismo o zatwierdzeniu na formularzu I-797, I-797A, I-797B lub I-797D 
wydane przez Amerykański Urząd Imigracyjny (U.S. Citizenship and 
Immigration Services - USCIS)

• Paszport innego kraju (nie do odczytu maszynowego) 
• Nieważny paszport amerykański lub karta paszportowa (których ważność 

wygasła w okresie ostatnich 3 lat, do odczytu maszynowego) 
• Nieważny paszport innego kraju (których ważność wygasła w okresie 

ostatnich 3 lat, do odczytu maszynowego) 
• Konsularny dowód tożsamości 
• Dokument tożsamości weterana amerykańskiego wydany przez 

Departament ds. weteranów Stanów Zjednoczonych (VA) 
• Karta rejestracji w systemie opieki zdrowotnej dla weteranów Stanów 

Zjednoczonych wydana przez Departament ds. weteranów Stanów 
Zjednoczonych (VA) 

• Karta identyfikacyjna pracownika amerykańskiego rządu federalnego, 
stanowego lub lokalnego 

• Amerykański akt urodzenia 
• Wiza wydana przez amerykański Departament Stanu 



Jednopunktowe (1) dokumenty – potwierdzenie miejsca  
zamieszkania wnioskodawców bez stałego adresu zamieszkania  
lub ofiar przemocy domowej 

cd. Jednopunktowe (1) dokumenty – potwierdzenie miejsca  
zamieszkania wnioskodawców bez stałego adresu zamieszkania  
lub ofiar przemocy domowej 

Wydział ds. nadzoru kuratorskiego miasta Nowy Jork (DOP) 

Potwierdzenie statusu weterana (potrzebne tylko jedno) 

Powiązanie z opiekunem – Potwierdzenie powiązania pomiędzy  
opiekunem a wnioskodawcą

Jednopunktowe (1) dokumenty – potwierdzenie miejsca zamieszkania 

• Klienci DOP mogą składać wnioski do jakiegokolwiek Centrum Rejestracji 
IDNYC, korzystając z Formularza weryfikacyjnego DOP, który można 
uzyskać w dowolnej placówce DOP w Nowym Jorku. 

• Rachunek lub oświadczenie o zapłacie za telewizję kablową, telefon lub 
media (z ostatnich 60 dni) 

• Aktualna umowa najmu lub podnajmu mieszkania 
• Deklaracja podatkowa dotycząca lokalnej nieruchomości (z ostatniego roku) 
• Pokwitowanie płatności za kredyt hipoteczny (z ostatnich 60 dni) 
• Rachunek, zaświadczenie o zapłacie bądź powiadomienie dot. prowadzenia 

rachunku karty bankowej lub kredytowej (z ostatnich 60 dni) 
• Odcinek wypłaty (z ostatnich 60 dni) 
• Zaświadczenie o zapłacie, rachunek bądź dokumentacja instytucji opieki 

zdrowotnej (z ostatniego roku) 
• Wezwanie do zasiadania w ławie przysięgłych lub nakaz sądowy wydany 

przez stan Nowy Jork (w tym sądy w Nowym Jorku) lub przez sąd federalny 
(z ostatnich 60 dni) 

• Formularze z urzędu podatkowego W-2, 1099-MISC, 1095-A, 1095-B 
oraz 1095-C (przyjmowane do 15 kwietnia roku następującym po roku 
podatkowym przedstawionym na formularzu) 

• Zeznanie podatkowe z potwierdzeniem złożenia (z ostatniego roku od daty 
złożenia) 

• Pismo lub dokument wydany przez urząd podatkowy lub Departament ds. 
podatków oraz finansowania stanu Nowy Jork (NYS Department of Taxation 
and Finance (DTF)) (z ostatniego roku) 

• Rachunek, zaświadczenie o zapłacie bądź dokumentacja dotycząca 
ubezpieczenia (właściciela domu, na życie, od wynajmu, samochodowe, 
zdrowotne; z ostatnich 60 dni) 

• Pismo z NYCHA (z ostatnich 60 dni) 
• Aneks do umowy najmu oraz powiadomienie o ustaleniu wysokości czynszu 

z NYCHA (z ostatniego roku) 
• Potwierdzenie zmiany adresu przez pocztę amerykańską (z ostatnich 60 dni) 
• Część 8 formularza dot. podziału czynszu NYC HDP (z ostatniego roku) 
• „Odpowiedź na prośbę o raport dot. obliczenia budżetu” HRA (z ostatnich 

60 dni) 
• Karta identyfikacyjna do zakładu zdrowia psychicznego (OMH) pacjenta 

hospitalizowanego stanu Nowy Jork ze zdjęciem 
• Formularz potwierdzenia o zwolnieniu z opieki wydany przez amerykański 

Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS)/Urząd ds. przesiedlania 
uchodźców (ORR) (z ostatniego roku) 

• Nakaz nadzoru wydany przez amerykański Urząd ds. Imigracji i 
Egzekwowania Ceł (ICE) (z ostatniego roku) 

• Tymczasowe prawo jazdy, pozwolenie na naukę jazdy NYS DMV lub 
dokument tożsamości osoby niebędącej kierowcą 

• Powiadomienie o decyzji bądź ustaleniu niepełnosprawności ruchowej 
(Notice of Decision or Determination – NOD) wydane przez Biuro stanu 
Nowy Jork ds. osób niepełnosprawnych ruchowo (Office for People with 
Developmental Disabilities – OPWDDNYS) (z ostatniego roku) 

• Pismo potwierdzające prawo stałego zamieszkania dla dyplomatów ONZ 
oraz ich rodzin (z ostatnich 60 dni) 

• Pismo dla rodzica/opiekuna ucznia zarejestrowanego w programie Head 
Start, Early Learn lub jakiejkolwiek innej szkoły NYC DOE (z ostatnich 60 
dni): Wnioskodawca musi potwierdzić powiązanie z uczniem. 

• Pismo dla ucznia lub rodzica/opiekuna ucznia zapisanego w szkole 
prywatnej bądź parafialnej (z ostatnich 60 dni). Jeśli wnioskodawca jest 
rodzicem ucznia, musi potwierdzić powiązanie z uczniem. 

• Pismo z ACS (Administration for Children Services) lub z agencji ACS Foster 
Care (z ostatnich 60 dni) 

• Formularz weryfikacyjny ucznia NYC DOE (dostępny w szkołach DOE) 
• Formularz potwierdzenia udziału w programie SYEP 
• Pismo ze schroniska dla bezdomnych w Nowym Jorku (musi zawierać 

informacje, że wnioskodawca przebywał w schronisku przez 15 dni, a 
schronisko pozwala mieszkańcom na pozostawanie w nim przez ponad 30 dni) 

• Pismo z domu opieki prowadzonego lub założonego przez NYS OPWDD, 
NYS OMH, NYS DOH, lub NYC DOHMH bądź posiadającego ich certyfikat  
(z ostatnich 60 dni) 

Współmałżonkowie oraz partnerzy: Wnioskodawcy, którzy nie są w stanie 
potwierdzić miejsca zamieszkania, przedstawiając jeden z powyższych 
dokumentów z ich imieniem i nazwiskiem, mogą przedstawić dokument 
z imieniem i nazwiskiem ich współmałżonka lub partnera oraz (1) 
świadectwo ślubu, zawarcia związku cywilnego, związku partnerskiego lub 
(2) akt urodzenia dziecka potwierdzający powiązanie wnioskodawcy ze 
współmałżonkiem lub partnerem. Wnioskodawca musi również przedstawić 
zaświadczenie podpisane przez współmałżonka bądź partnera o ich 
wspólnym mieszkaniu z wnioskodawcą.

• „Pismo o udostępnieniu adresu grzecznościowego” wydane przez 
organizację typu non-profit lub instytucję religijną w Nowym Jorku 
udzielającą pomocy osobom bezdomnym lub ofiarom przemocy domowej. 
Podmiot musi otrzymywać aktualnie dofinansowanie od miasta. Pismo 
musi wskazywać, że wnioskodawca korzystał z usług podmiotu w ciągu 
ostatnich 60 dni i może korzystać z adresu podmiotu do otrzymywania 
poczty (wydane w ciągu ostatnich 14 dni). Na karcie podany zostanie adres 
grzecznościowy, udostępniony przez organizację. 

• Pismo z agencji miejskiej, organizacji typu non-profit lub instytucji religijnej 
z Nowego Jorku, która świadczy usługi osobom bezdomnym (z ostatnich 
30 dni). Na karcie nie będzie podany adres. 

• Pismo z agencji miejskiej, organizacji typu non-profit lub instytucji religijnej 
z Nowego Jorku, która świadczy usługi ofiarom przemocy domowej  
(z ostatnich 30 dni). Na karcie nie będzie podany adres. 

• Pismo wystawione przez szpital lub przychodnię w Nowym Jorku  
(z ostatnich 30 dni). 

Wnioskodawca musi przedstawić dokumenty z co najmniej 2 punktami 
poświadczającymi tożsamość, w tym datę urodzenia. Opiekun musi 
przedstawić dokumenty z co najmniej 3 punktami poświadczającymi jego 
tożsamość, w tym dokument ze zdjęciem. Wiek wnioskodawców, którzy 
mogą użyć każdego z tych dokumentów został podany w nawiasach. 
• Akt urodzenia wnioskodawcy (21 lat i mniej) 
• Decyzja o adopcji, poświadczenie adopcji lub zgłoszenie adopcji  

w Departamencie Zdrowia stanu Nowy Jork (NYS DOH) (21 lat i mniej) 
• Formularz uznania ojcostwa wydany przez NYC DOHMH oraz Biuro 

Wsparcia Tymczasowego i Osób Niepełnosprawnych Stanu Nowy Jork  
(New York State Office of Temporary and Disability Assistance – OTDA)  
(21 lat i mniej) 

• Pismo z ACS (Administration for Children Services) lub z agencji ACS Foster 
Care (21 lat i mniej) 

• Orzeczenie sądu o ustalenie ojcostwa (21 lat i mniej) 
• Akt urodzenia wnioskodawcy oraz świadectwo ślubu, zawarcia związku 

cywilnego lub związku partnerskiego rodzica przybranego (21 lat i mniej) 
• Formularz potwierdzenia o zwolnieniu z opieki wydany przez amerykański 

Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS)/Urząd ds. przesiedlania 
uchodźców (ORR) (21 lat i mniej) 

• Decyzja sądu innego kraju wyznaczającego opiekuna na opiekuna prawnego 
wnioskodawcy (21 lat i młodsi) 

• Decyzja sądu amerykańskiego wyznaczającego opiekuna na opiekuna 
prawnego lub kuratora bądź wnioskodawcy (każdy wiek) 

• Powiadomienie o decyzji bądź ustaleniu niepełnosprawności ruchowej 
wydane przez Biuro stanu Nowy Jork ds. osób niepełnosprawnych ruchowo 
(Office for People with Developmental Disabilities – NYS OPWDD) (dowolny 
wiek) 

• Pismo z domu opieki (z ostatnich 60 dni; dowolny wiek) 
• Pismo z SSA wyznaczające osobistego opiekuna na odbiorcę świadczeń 

wnioskodawcy będącego przedstawicielem wnioskodawcy (z ostatniego 
roku; dowolny wiek) 

• Pismo z SSA wyznaczające organizację na odbiorcę świadczeń 
wnioskodawcy będącą przedstawicielem wnioskodawcy (z ostatniego 
roku) ORAZ pismo z organizacji uznające, że pracownik/przedstawiciel 
jest upoważniony do reprezentowania wnioskodawcy (z ostatnich 60 dni; 
dowolny wiek) 

• Pismo z NYS OPWDD, NYS DOH, NYS OMH, NYC DOHMH lub jednego  
z dostawcy ich usług (z ostatnich 60 dni; dowolny wiek) 

• DD 214: Zaświadczenie o zwolnieniu ze służby czynnej 
• DD 2 (dla emerytów): Karta identyfikacyjna amerykańskich służb 

mundurowych (dla emerytów) 
• VIC/VHIC: Szpitalna karta identyfikacyjna wydana przez Departament ds. 

weteranów Stanów Zjednoczonych 
• NGB-22: Raport dot. zwolnienia ze służby oraz Dokumentacja służby Biura 

Gwardii Narodowej 
• Prawo jazdy NYS DMV lub dokument tożsamości osoby niebędącej 

kierowcą z tytułem weterana 
• Karta IDNYC z tytułem weterana 
• Zaświadczenie z Urzędu burmistrza ds. weteranów (MOVA) potwierdzające 

odbycie służby wojskowej 

Burmistrz  
Bill de Blasio 


