
Zgłaszający powinien przedstawić jeden z poniższych aktualnych dokumentów tożsamości ze 
zdjęciem:

• Prawo jazdy
• Stanowy dowód tożsamości
• Dokument tożsamości Chicago CityKey
• Paszport amerykański
• Paszport spoza Stanów Zjednoczonych
• Legitymacja wojskowa
• Zielona karta
• Potwierdzenie naturalizacji

(formularz N-550 lub N-570)
• Zaświadczenie o obywatelstwie amerykańskim

(formularz N-560 lub N-561)

Jeśli żaden z powyższych dokumentów nie jest dostępny, osoba składająca wniosek może 
alternatywnie złożyć dwa z poniższych dokumentów tożsamości bez zdjęcia, z których jeden musi 
zawierać datę urodzenia:

akt urodzenia, karta ubezpieczenia zdrowotnego / recepta, karta ubezpieczeniowa (z datą
urodzenia), karta identyfikacyjna wyborcy, karta identyfikacyjna pracownika, rejestracja pojazdu 
z nazwiskiem i adresem, oficjalny rejestr zapisów do szkoły, akta adopcyjne, zapis polisy 
ubezpieczeniowej na życie, akt chrztu lub inne świadectwo religijne, lub poświadczona 
dokumentacja szpitalna.

W ostateczności można również zaakceptować podpisane zaświadczenie o tożsamości od 
organizacji non profit, organizacji wyznaniowej, pracownika obsługi programu świadczeń 
publicznych lub podpisane zaświadczenie osoby składającej wniosek. 

Przed złożeniem wniosku należy przygotować dokumenty, które pozwolą zweryfikować Twoją
kwalifikowalność do udziału w programie, a konkretnie dokumenty potwierdzające tożsamość, datę
urodzenia, aktualne miejsce zamieszkania w Chicago oraz całkowity dochód gospodarstwa
domowego. Niniejsza ulotka zawiera listę dokumentów, które będą akceptowane przez GiveDirectly,
administratora programu non profit odpowiedzialnego za rozpatrzenie Twojego wniosku. Podczas
sprawdzania Twojego wniosku GiveDirectly może zwrócić się do Ciebie z prośbą o dodatkową
dokumentację.

>> Informacje i odpowiedzi na często zadawane pytania można znaleźć na stronie
Chicago.gov/cashpilot

>> Chcesz uzyskać indywidualną pomoc przy wypełnianiu wniosku? Informacje o punktach pomocy w
składaniu wniosków i wydarzeniach dostępnych w Twojej okolicy można znaleźć na stronie:
https://ywcachicago.org/chicagocashpilotassist/

Możesz również skontaktować się z zespołem obsługi klienta GiveDirectly, wysyłając pytanie na
stronie givedirectly.org/support, wiadomość e-mail na adres help@chicagocashpilot.org lub dzwoniąc
pod numer 855-594-4016.
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• Karta stałego pobytu (I-551)
• Dowód tożsamości ze zdjęciem 

plemiennym rdzennego Amerykanina
• Legitymacja studencka (z datą urodzenia)
• Konsularny dowód tożsamości
• (Zagraniczna) Karta identyfikacyjna 

wyborcy
• Identyfikator maturalny
• Zezwolenie na zatrudnienie w USA
• Pozwolenie dla ucznia
• Tymczasowe prawo jazdy dla osób 

odwiedzających
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Osoba składająca wniosek powinna przedstawić jeden z następujących dokumentów 
potwierdzających miejsce zamieszkania:

• Dowód tożsamości. (patrz poprzedni wykres) z aktualnym adresem
• Rachunek za usługi komunalne z ostatnich 90 dni z adresem do doręczeń
• Rachunek za telefon stacjonarny z ostatnich 90 dni z podaniem adresu usługi
• Rachunek za Internet z ostatnich 90 dni z podaniem adresu usługi
• Rachunek za telewizję kablową z ostatnich 90 dni z podaniem adresu usługi
• Niewygasłe ubezpieczenie najmu z podaniem adresu, którego dotyczy ubezpieczenie
• Niewygasła rejestracja pojazdu z adresem zamieszkania
• Zeznanie podatkowe lub pokwitowanie z adresem zamieszkania
• Dokumenty hipoteki lub najmu z adresem zamieszkania
• Akt notarialny domu z pełnym adresem i nazwiskiem osoby składającej wniosek
• Dokument dotyczący świadczeń państwowych z adresem zamieszkania (nie starszy niż 

rok)
• Pismo z agencji rządowej potwierdzające adres zamieszkania (nie starsze niż 1 rok)

Jeśli żaden z powyższych dokumentów nie jest dostępna, osoba składająca wniosek może 
alternatywnie złożyć zaświadczenie z Systemu Informacji o Zarządzaniu Bezdomnością 
(Homeless Management Information System) lub podpisane zaświadczenie o miejscu 
zamieszkania od pracownika organizacji non profit, organizacji wyznaniowej lub programu 
świadczeń publicznych. W ostateczności można również zaakceptować podpisane przez 
wnioskodawcę zaświadczenie.

Lista akceptowanych dokumentów uprawniających do pobytu
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Osoba składająca wniosek powinna zaplanować złożenie jednego z poniższych dokumentów 
potwierdzających dochody dla każdego dorosłego członka gospodarstwa domowego 
uzyskującego dochody, chyba że świadczenie dotyczy całego gospodarstwa domowego:

• Dowód uczestnictwa w jednym z poniższych programów pomocowych:
• Numer identyfikacyjny Urzędu Mieszkaniowego w Chicago (aktywny)
• List potwierdzający zapisanie się do programu lub potwierdzenie uprawnień z 

któregokolwiek z poniższych programów:
• Programy pomocy w opiece nad dziećmi (CCAP) – ze stycznia 2021 r. lub później
• Dofinansowanie dla studentów (Pell Grants) – ze stycznia 2021 r. lub później
• Program dodatkowej pomocy żywnościowej (SNAP) – z kwietnia 2021 r. lub później
• Zapomoga uzupełniająca (SSI) – ze stycznia 2021 r. lub później
• Tymczasowa pomoc dla rodzin potrzebujących (TANF) – z kwietnia 2021 r. lub 

później
• Kobiety, niemowlęta i dzieci (WIC) – z kwietnia 2021 r. lub później

• Dokumentacja podatkowa z roku 2020 lub 2021: Formularz 1040 lub inny złożony formularz 
zeznania podatkowego

• Dokumenty płacowe z roku 2021 lub 2022:
• W2 lub 1099
• Ostatni odcinek wypłaty lub czek
• Pismo o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych
• Wyciąg z rachunku bankowego
• Historia transakcji dla znanych platform Gig Economy, np. Uber, Lyft, Taskrabbit, 

Upwork.

Jeśli żaden z powyższych dokumentów nie jest dostępny, wnioskodawca może alternatywnie 
przedłożyć podpisane zaświadczenie o dochodach od organizacji non profit, organizacji 
wyznaniowej lub pracownika programu świadczeń publicznych. W ostateczności można również 
zaakceptować podpisane przez wnioskodawcę zaświadczenie.
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Wydział ds. Rodzin i Usług Pomocy (Department of Family and Support Services) zachęca 
organizacje społeczne do organizowania imprez informacyjnych i pomocy w składaniu 
wniosków, aby pomóc mieszkańcom w zrozumieniu wymogów i złożeniu kompletnych 
wniosków.

Aby zgłosić chęć zorganizowania wydarzenia w społeczności, należy wypełnić formularz 
zgłoszenia partnera: https://ywcachicago.tfaforms.net/148. Ten formularz jest obsługiwany 
przez YWCA Metropolitan Chicago, głównego przedstawiciela ds. współpracy w ramach 
programu pilotażowego.

Mieszkańcy, którzy nie mają pewności zakwaterowania lub nie mają dachu nad głową, 
mieszkańcy powracający do kraju, mieszkańcy nieposiadający dokumentów i inne grupy mogą 
napotkać przeszkody w uzyskaniu zatwierdzonej listy dokumentów. Ze względu na bariery, z 
jakimi borykają się te grupy, organizacje non profit, organizacje wyznaniowe oraz pracownicy 
ds. świadczeń publicznych mogą dostarczyć podpisane zaświadczenie o tożsamości, wieku, 
miejscu zamieszkania i/lub kwalifikowalności dochodu w imieniu osoby składającej wniosek.

Osoby będące przedstawicielami organizacji lub opiekunem prawnym, które zamierzają złożyć 
zaświadczenie dla osoby składającej wniosek, są proszone o wypełnienie tego formularza: 
https://ywcachicago.tfaforms.net/148. 
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