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704.1 Ogólne dokumenty wniosku
a) Dokumenty będą dostarczane do Departamentu Pracy w formie, w sposób i w terminach
określonych przez Komisarza.
(b) Komisarz może, w dowolnym momencie przed zatwierdzeniem wniosku lub w ramach
postępowania wyjaśniającego prowadzonego w związku z wnioskiem, zażądać od
wnioskodawcy przedstawienia dokumentacji opisanej w części EEE rozdziału 59 ustawy z 2021
roku lub w niniejszej części, w siedzibie departamentu lub drogą elektroniczną, zgodnie z
wytycznymi Komisarza. Niedopełnienie tego obowiązku w wyznaczonym terminie stanowi
podstawę do odrzucenia wniosku.
c) Dokumenty przedłożone przez wnioskodawcę w celu ustalenia tożsamości powinny być:
(1) poświadczone przez agencję wydającą;
(2) niewygasłe, chyba że wyraźnie zaznaczono;
(3) w języku angielskim lub z załączonym uwierzytelnionym tłumaczeniem na język
angielski; oraz
(4) nie zniszczone ani uszkodzone.
d) Dokumenty, które nie spełniają wymagań określonych w części EEE rozdziału 59 ustawy z
2021 roku lub w niniejszej części, nie będą rozpatrywane w całości lub w części, chyba że w
niniejszej części wskazano inaczej. Komisarz może, według własnego uznania, skontaktować się
z wnioskodawcą lub domniemanym źródłem dokumentu w celu uzyskania wyjaśnień lub
weryfikacji dokumentów, a także może ustanowić procedury w celu nawiązania takiego
kontaktu.
704.2 Utrata zarobków związanych z pracą lub dochodu gospodarstwa domowego
a) W celu spełnienia kryteriów definicji „pracownika wyłączonego”, zawartej w podsekcji 1
sekcji 2 części EEE rozdziału 59 ustawy z 2021 roku, wnioskodawca musi doświadczyć:
(1) utraty zarobków związanych z pracą o co najmniej 50% tygodniowo od tygodnia
rozpoczynającego się 23 lutego 2020 r.; lub
(2) utraty dochodu gospodarstwa domowego o co najmniej 50% tygodniowo od tygodnia
rozpoczynającego się 23 lutego 2020 r.

b) Termin „zarobki związane z pracą” stosowany w części EEE rozdziału 59 ustawy z 2021 roku
oznacza dochody z pracy wykonywanej przez osobę, która w momencie składania wniosku ma
co najmniej 18 lat.
c) Termin „niepełnosprawność” w rozumieniu lit. (c) ppkt (ii) podsekcji 1 sekcji 2 części EEE
rozdziału 59 ustawy z 2021 roku oznacza uraz lub chorobę, które powodują, że dana osoba nie
jest w stanie wykonywać zwykłych obowiązków służbowych lub pracy, do której ma
odpowiednie kwalifikacje wynikające z wykształcenia i doświadczenia. „Niepełnosprawność”
obejmuje wszystkie rodzaje niepełnosprawności, w tym niepełnosprawność umysłową i
fizyczną, niepełnosprawność stałą i czasową oraz niepełnosprawność częściową i całkowitą.
„Niepełnosprawność” nie ogranicza się do niepełnosprawności spowodowanej przez COVID-19
i obejmuje również niepełnosprawność spowodowaną przez ciążę lub w związku z nią.
d) Termin „żywiciel rodziny lub główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego” użyty w
lit. (c) ppkt (ii) podsekcji 1 sekcji 2 części EEE rozdziału 59 ustawy z 2021 roku oznacza
członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy, który przed śmiercią lub nabyciem
niepełnosprawności przyczyniał się do utrzymania gospodarstwa domowego w co najmniej 50%
i w chwili śmierci lub nabycia niepełnosprawnośc miał co najmniej 18 lat.
e) Następujące dokumenty muszą być dostarczone wraz z wnioskiem o przyznanie świadczeń,
jeżeli wnioskodawca staje się żywicielem rodziny lub głównym źródłem utrzymania
gospodarstwa domowego:
(1) Akt zgonu poprzedniego żywiciela rodziny lub głównego źródła utrzymania
gospodarstwa domowego, w tym data zgonu; lub
(2) Dowód nabycia niepełnosprawności poprzedniego żywiciela rodziny lub głównego
źródła utrzymania gospodarstwa domowego, zawierający datę i charakter
niepełnosprawności, w tym:
(i) Oświadczenia, rejestry lub listy od pracownika medycznego licencjonowanego
w Stanie Nowy Jork, który zapewnia lub zapewniał leczenie lub ocenę urazu lub
choroby psychicznej lub fizycznej, która uniemożliwia danej osobie
wykonywanie zwykłych obowiązków w pracy. Taka dokumentacja musi dotyczyć
zdolności danej osoby do wykonywania czynności związanych z pracą, takich jak
siedzenie, stanie, chodzenie, podnoszenie, noszenie, przenoszenie przedmiotów,
słuchanie, mówienie i podróżowanie. W przypadku upośledzeń umysłowych
dokumentacja musi opisywać zdolność danej osoby do rozumienia, wykonywania
i zapamiętywania poleceń oraz odpowiedniego reagowania na nadzór,
współpracowników i presję w miejscu pracy.
Licencjonowany pracownik medyczny to:
(A) licencjonowany lekarz, w tym lekarz medycyny lub lekarz osteopata;
(B) licencjonowany psycholog, w tym licencjonowany lub certyfikowany
psycholog prowadzący niezależną praktykę; oraz licencjonowany lub
certyfikowany psycholog szkolny lub inna licencjonowana lub

certyfikowana osoba z innym tytułem, która pełni taką samą funkcję jak
psycholog szkolny w środowisku szkolnym, wyłącznie w przypadku
upośledzenia umysłowego, trudności w uczeniu się i funkcjonowania
intelektualnego typu borderline;
(C) licencjonowany okulista w przypadku zaburzeń widzenia lub pomiaru
ostrości wzroku i pól widzenia prowadzący wyłącznie licencjonowaną
praktykę;
(D) licencjonowany podiatra w przypadku upośledzeń stopy lub stopy i
stawu skokowego prowadzący wyłącznie licencjonowaną praktykę;
(E) licencjonowany audiolog w przypadku upośledzenia słuchu, zaburzeń
przetwarzania słuchowego i zaburzeń równowagi prowadzący wyłącznie
licencjonowaną praktykę;
(F) licencjonowana pielęgrniarka dyplomowana (APRN), pielęgniarka
środowiskowa (APN) oraz pielęgniarka zarejestrowana (ARNP)
prowadząca wyłącznie licencjonowaną praktykę;
(G) licencjonowany asystent lekarza prowadzący wyłącznie
licencjonowaną praktykę;
(H) wszelkie inne źródła określone przez Komisarza.
(ii) Oświadczenia, rejestry lub pisma od agencji, władz, zarządu lub komisji Stanu
Nowy Jork, agencji rządowej lub władz pododdziału politycznego w stanie Nowy
Jork lub agencji rządu federalnego, które wydają lub zapewniają świadczenia z
tytułu niepełnosprawności, wykazujące, że dana osoba jest uprawniona do takich
świadczeń na podstawie jej stanu psychicznego lub fizycznego; lub
(iii) Oświadczenia, rejestry lub pisma od prywatnego doradcy ds. rehabilitacji
zawodowej lub innego doradcy, który wydaje lub zapewnia świadczenia lub
usługi związane z niepełnosprawnością, wykazujące, że dana osoba jest
uprawniona do takich świadczeń ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny;
lub
(iv) Wszelka inna dokumentacja określona przez Komisarza.
(f) Wnioskodawca ubiegający się o świadczenia z tytułu śmierci lub niepełnosprawności
żywiciela rodziny lub głównego źródła utrzymania gospodarstwa domowego stwierdza
kwalifikowalność do świadczeń określonych w lit. (a) lub (b) podsekcji 3 sekcji 2 części EEE
rozdziału 59 ustawy z 2021 roku poprzez dostarczenie dokumentów dotyczących
kwalifikowalności związanych z pracą, określonych w niniejszej części, odzwierciedlających
historię pracy żywiciela rodziny lub głównego źródła utrzymania gospodarstwa domowego.
(g) Jeżeli wnioskodawca ubiega się o świadczenia na podstawie niepełnosprawności żywiciela
rodziny lub głównego źródła utrzymania gospodarstwa domowego, wniosek nie może być

składany również przez żywiciela rodziny lub główne źródło utrzymania gospodarstwa
domowego.
704.3 Dowód tożsamości
Oprócz dokumentów potwierdzających tożsamość wymienionych w lit. (a) podsekcji 5 sekcji 2
części EEE rozdziału 59 ustawy z 2021 roku, wnioskodawca może przedstawić Komisarzowi
następujące dokumenty w celu ustalenia co najmniej czterech punktów potwierdzających
tożsamość:
a) Za trzy punkty:
(1) Pozwolenie na naukę w Stanie Nowy Jork wydane przez Departament Pojazdów
Silnikowych;
(2) Legitymacja wojskowa Stanów Zjednoczonych wydawana wyłącznie czynnemu,
rezerwowemu i emerytowanemu personelowi wojskowemu;
(3) Karta identyfikacyjna ze zdjęciem wydana przez agencję, organ, zarząd lub komisję
Stanu Nowy Jork, agencję rządową lub organ jednostki podziału politycznego Stanu
Nowy Jork, w tym okręg szkolny, lub agencję rządu federalnego, pod warunkiem jednak,
że karty identyfikacyjne, które są oznaczone jako „nie do celów identyfikacji” lub
zawierają podobne sformułowania, nie są brane pod uwagę; lub
(4) Karta identyfikacyjna ze zdjęciem wydana przez instytucję edukacyjną, w tym
uniwersytet, koledż lub szkołę policealną, podlegającą przepisom Stanowego
Departamentu Edukacji lub Radę Regentów.
(b) Za dwa punkty:
(1) Paszport Stanów Zjednoczonych lub paszport zagraniczny, którego okres ważności
nie może kończyć się w ciągu dwóch lat;
(2) Zagraniczne prawo jazdy ze zdjęciem, którego okres ważności nie może kończyć się
w ciągu dwóch lat;
(3) Dokumenty federalne wydane przez Urząd ds. Obywatelstwa i Imigracji Stanów
Zjednoczonych, w tym formularz I-94, formularz I-797, I-797A lub I-797D; lub
(4) Pismo przyznające Indywidualny numer identyfikacji podatnikowej wStanach
Zjednoczonych (ITIN).
(b) Za jeden punkt:
(1) Karta identyfikacyjna bez zdjęcia wydana przez agencję, organ, zarząd lub komisję
Stanu Nowy Jork, agencję rządową lub organ jednostki podziału politycznego Stanu
Nowy Jork, w tym okręg szkolny, lub agencję rządu federalnego, pod warunkiem jednak,
że karty identyfikacyjne, które są oznaczone jako „nie do celów identyfikacji” lub
zawierają podobne sformułowania, nie są brane pod uwagę;

(2) Karta identyfikacyjna ze zdjęciem wydana przez pracodawcę lub podmiot związany z
pracodawcą, w tym karty identyfikacyjne ze zdjęciem wymagane do uzyskania dostępu
do zabezpieczonych obiektów i budynków;
(3) Karta identyfikacyjna ze zdjęciem wydana przez organizację charytatywną
zarejestrowaną w biurze charytatywnym Biura Prokuratora Generalnego Stanu Nowy
Jork, dotycząca kwalifikowalności do usług lub uczestnictwa w programach
administrowanych przez organizację charytatywną w zwykłym trybie, do których
kwalifikowalność została ustalona przed 19 kwietnia 2021 roku; lub
(4) Pisemna oferta pracy, odcinki wypłaty lub dokumenty o wynagrodzeniu dostarczone
wnioskodawcy przez pracodawcę.
704.4 Dowód miejsca zamieszkania
Oprócz dokumentów potwierdzających miejsce zamieszkania, wymienionych w lit. (b) podsekcji
5 sekcji 2 części EEE rozdziału 59 ustawy z 2021 roku, wnioskodawca może przedłożyć
Komisarzowi następujące dokumenty w celu potwierdzenia miejsca zamieszkania w Stanie
Nowy Jork przed 27 marca 2020 roku oraz ciągłego lub aktualnego pobytu, za pomocą
dokumentów zawierających nazwisko i adres wnioskodawcy w Stanie Nowy Jork, a w
przypadku dokumentów potwierdzających ciągłe lub aktualne zamieszkanie - datowanych nie
wcześniej niż 20 marca 2021 roku, z wyjątkiem dokumentów opisanych w lit. (a) i (c):
(a) Złożenie lub rozliczenie podatku stanowego lub federalnego wraz z dowodem
złożenia, w tym potwierdzenie złożenia drogą elektroniczną z Departamentu Podatków i
Finansów lub Urzędu Skarbowego;
(b) Odcinek wypłaty;
(c) Pozwolenie na naukę w Stanie Nowy Jork wydane przez Departament Pojazdów
Silnikowych;
(d) Oferta zatrudnienia lub informacja o wynagrodzeniu, która dokumentuje
zakwaterowanie zapewnione przez pracodawcę na terenie stanu, w tym zakwaterowanie
sezonowe;
(e) Oświadczenie, rachunek lub zapis z instytucji opieki zdrowotnej lub firmy
ubezpieczeniowej (w tym ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie właściciela domu,
ubezpieczenie najemcy, ubezpieczenie na życie lub ubezpieczenie komunikacyjne);
(f) Wyciąg z banku lub karty kredytowej;
(g) Wezwanie do ławy przysięgłych, nakaz sądowy lub inny dokument wydany przez
stanowy, federalny lub lokalny sąd lub forum prawa administracyjnego w Stanie Nowy
Jork;
(h) Pismo z programu mieszkaniowego dla ofiar przemocy domowej lub agencji
rządowej, organizacji non-profit lub instytucji religijnej, która świadczy usługi dla ofiar
przemocy domowej;

(i) Pismo od organizacji non-profit lub instytucji religijnej, która świadczy usługi na
rzecz osób bezdomnych;
(j) Pismo potwierdzające miejsce zamieszkania wnioskodawcy wydane przez organizację
charytatywną zarejestrowaną w biurze organizacji charytatywnych Biura Prokuratora
Generalnego Stanu Nowy Jork, która świadczyła usługi na rzecz wnioskodawcy w
zwykłym trybie i w odniesieniu do której stwierdzono kwalifikowalność przed dniem 19
kwietnia 2021 roku; lub
(k) Dokument od agencji, organu, zarządu lub komisji Stanu Nowy Jork, agencji
rządowej lub organu jednostki podziału politycznego w Stanie Nowy Jork, w tym okręgu
szkolnego lub agencji rządu federalnego, z wyjątkiem pism wydanych przez Departament
Pracy związanych z wnioskiem na mocy części EEE rozdziału 59 ustawy z 2021 roku.
704.5 Dowód kwalifikowalności do pracy
(a) Wnioskodawcy muszą przedstawić dowód kwalifikowalności do pracy, aby zakwalifikować
się do świadczeń opisanych w lit. (a) i (b) podsekcji 3 sekcji 2 części EEE rozdziału 59 ustawy z
2021 roku, przedkładając dokumentację Komisarzowi. W celu uzyskania świadczeń na
podstawie lit. (a) podsekcji 3 sekcji 2 części EEE rozdziału 59 ustawy z 2021 roku,
wnioskodawcy muszą przedstawić pięć dowodów, w tym , w przypadku wnioskodawców, którzy
nie przedstawią żadnego z dokumentów wymienionych w lit. (j) i (k) sekcji 2 podsekcji 3 części
EEE rozdział 59 ustawy z 2021 roku, co najmniej trzy dowody z dokumentu opisanego w lit. (c)
pkt (2) niniejszej podsekcji. W celu uzyskania świadczeń na mocy lit. (b) podsekcji 3 sekcji 2
części EEE rozdziału 59 ustawy z 2021 roku, wnioskodawcy muszą przedstawić co najmniej trzy
dowody.
(b) Wszystkie dokumenty związane z kwalifikowalnością do pracy muszą wykazać, że
wnioskodawca pracował i otrzymywał wynagrodzenie przez okres dłuższy niż sześć tygodni w
okresie sześciu miesięcy przed datą, w której wnioskodawca zaświadcza, że uzyskał uprawnienia
do świadczeń. Dla celów niniejszej Części:
(1) „Dzień, w którym wnioskodawca zaświadcza, że uzyskał uprawnienia do świadczeń”
oznacza dzień, w którym wnioskodawca doświadczył utraty zarobków związanych z
pracą lub utraty dochodu gospodarstwa domowego, jak określono w sekcji 704.2(a)
niniejszej części.
(2) Termin „wynagrodzenie przez okres dłuższy niż sześć tygodni” oznacza bezpośrednie
wynagrodzenie finansowe otrzymane przez wnioskodawcę w zamian za pracę
przekraczającą piętnaście godzin tygodniowo. Wynagrodzenie musi być wykazane na
podstawie tygodniowej i nie może obejmować:
(i) Płatności związanych ze stypendiami, nagrodami, dotacjami, darowiznami,
dywidendami, inwestycjami, grantami, programami pracowniczymi lub
podobnymi płatnościami;

(ii) Płatności z tytułu wygranych w loterii lub grach hazardowych, nagród lub
dochodów pochodzących z naruszeń prawa stanowego, w tym prawa karnego;
(iii) Płatności z tytułu alimentów na rzecz dzieci, alimentów na rzecz małżonków,
innych alimentów lub restytucji;
(iv) Płatności z jakiejkolwiek polisy ubezpieczeniowej lub funduszu
powierniczego;
(v) Płatności z tytułu odstąpienia, ugody lub nagrody w oparciu o roszczenie
prawne lub powództwo prawne wniesione do jakiegokolwiek sądu, w tym na
forum administracyjnym;
(vi) Płatności z ubezpieczenia społecznego, emerytur, rent, dochodów
odroczonych lub kont emerytalnych;
(vii) Płatności od podmiotu rządowego niezwiązanych z pracą wnioskodawcy; lub
(viii) Wszelkich innych płatności określonych przez Komisarza.
(c) Wnioskodawcy mogą przedstawić dokumenty potwierdzające kwalifikowalność do pracy w
celu ustalenia następujących punktów dowodowych:
(1) Za pięć punktów:
(i) Wszelkie dokumenty wymienione w lit. (j) i (k) podsekcji 3 sekcji 2 części
EEE rozdziału 59 ustawy z 2021 roku;
(ii) Złożenie zeznania podatkowego w stanie Nowy Jork, które musi obejmować
(A) dowód złożenia zeznania podatkowego w Stanie Nowy Jork za lata
podatkowe 2018, 2019 lub 2020 w Departamencie Podatków i Finansów poprzez
przedstawienie elektronicznego potwierdzenia złożenia zeznania drogą
elektroniczną, wydanego przez Departament Podatków i Finansów „pisma
przyznania TF” lub wyciągu bankowego odzwierciedlającego płatności na rzecz
lub z Departamentu Podatków i Finansów; oraz (B) dowód posiadania ważnego
amerykańskiego indywidualnego numeru identyfikacji podatkowej (ITIN) lub
wniosek W-7 o nadanie numeru ITIN wraz z dowodem jego złożenia lub
przesłania; lub
(iii) Pismo od pracodawcy dokumentujące daty pracy wnioskodawcy oraz powód,
dla którego wnioskodawca nie jest już zatrudniony przez pracodawcę zgodnie z
lit. (k) ppkt (i) podsekcji 5 sekcji 2 części EEE rozdziału 59 ustawy z 2021 roku,
które musi zawierać:
(A) adres korespondencyjny pracodawcy oraz adres miejsca w Stanie
Nowy Jork, w którym wnioskodawca był zatrudniony;

(B) numer konta pracodawcy w systemie zasiłku dla bezrobotnych w
Stanie Nowy Jork lub federalny numer identyfikacji zatrudnienia (FEIN);
lub
(C) informacje kontaktowe, w tym numer telefonu, do przedstawiciela
takiego pracodawcy, który może zweryfikować treść pisma.
(2) Za trzy punkty:
(i) Skarga, zarzut lub równoważny dokument złożony w lokalnej, stanowej lub
federalnej agencji lub sądzie i uznany przez taki podmiot, twierdzący, że
wnioskodawca pracował w Stanie Nowy Jork przed 19 kwietnia 2021 roku i
otrzymał lub powinien był otrzymać wynagrodzenie przez okres dłuższy niż sześć
tygodni w sześciomiesięcznym okresie poprzedzającym datę, w której
wnioskodawca zaświadcza, że uzyskał uprawnienia do świadczeń;
(ii) Dowody, takie jak wyciągi wydane przez instytucję finansową, pokwitowania
z instytucji realizującej czeki lub dzienniki transakcji z aplikacji płatniczej,
dotyczące regularnych bezpośrednich wpłat, depozytów lub przelewów od
podmiotu lub od niepowiązanej osoby fizycznej (w każdym przypadku, co do
której nie ustalono, że nie jest pracodawcą) na rzecz wnioskodawcy;
(3) Za jeden punkt:
(i) Identyfikator wydany przez pracodawcę;
(ii) Wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe, posty lub wiadomości w mediach
społecznościowych lub inne formy komunikacji pisemnej dotyczące arkuszy
zamówień na dostawy, faktur za pracę, pokwitowań w punktach sprzedaży,
wskazówek lub instrukcji od pracodawców;
(iii) Wiadomości e-mail, wiadomości tekstowe, wpisy lub wiadomości w mediach
społecznościowych lub inne pisemne komunikaty pomiędzy kandydatem a
pracodawcą lub stroną zatrudniającą stwierdzające istnienie stosunku pracy;
(iv) Dowody, takie jak wyciągi wydane przez instytucję finansową, pokwitowania
z instytucji realizującej czeki lub dzienniki transakcji z aplikacji płatniczej,
potwierdzające regularne realizowanie czeków z wypłatą i/lub przekazywanie
funduszy z dochodów lub zarobków przez wnioskodawcę;
(v) Dokumenty lub materiały wydane przez pracodawcę pracownikowi, w tym
wszelkie materiały zawierające adres pocztowy pracodawcy, numer konta
pracodawcy w systemie zasiłku dla bezrobotnych w Stanie Nowy Jork lub
federalny numer identyfikacyjny zatrudnienia (FEIN) oraz informacje
kontaktowe, w tym numer telefonu, do przedstawiciela takiego pracodawcy;
(vi) Rachunki lub rejestry wskazujące na ciągłość dojazdów do i z miejsca pracy,
takie jak rejestry opłat drogowych, rachunki za parkowanie lub rejestry transportu
publicznego; lub

(vii) List poświadczający historię zatrudnienia wnioskodawcy wydany przez
organizację charytatywną zarejestrowaną w biurze organizacji charytatywnych
Biura Prokuratora Generalnego Stanu Nowy Jork i oparty na bezpośredniej
wiedzy, że wnioskodawca pracował przez wymagany okres czasu, nabytej w
trakcie przeprowadzania naboru, wywiadów lub innych standardowych procesów
związanych ze świadczeniem bezpośrednich usług związanych z pracą na rzecz
wnioskodawcy przed 19 kwietnia 2021 roku;
(d) Wnioskodawca może uzyskać wymagane punkty za dowód kwalifikowalności do pracy
poprzez dowolną kombinację dokumentów wymienionych w podsekcji (c) niniejszej sekcji, ale
wnioskodawca nie jest uprawniony do dodatkowych punktów za wiele dokumentów w tej samej
kategorii. Na przykład, jeśli wnioskodawca dostarczy dokumentację obejmującą pięć
wiadomości e-mail i wiadomości tekstowych pomiędzy wnioskodawcą a stroną zatrudniającą w
celu ustalenia istnienia stosunku pracy, takie wiadomości e-mail i wiadomości tekstowe łącznie
są warte jeden punkt z podsekcji (c)(iv). Jeśli ten sam wnioskodawca dostarczy również trzy
różne wiadomości e-mail z fakturami za pracę odzwierciedlającymi konkretną pracę wykonaną
dla strony zatrudniającej, takie wiadomości e-mail łącznie są warte jeden punkt z podsekcji
(c)(iii). W tym przykładzie wnioskodawca przedstawił dwa dowody: jeden z lit. (c) ppkt (iv) i
jeden z lit. (c) ppkt (iii).

