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Pierwszy priorytet
Małe firmy z dowolnego sektora o przychodach do 1 mln USD 
(wykazanych w federalnym zeznaniu podatkowym wnioskodawcy za 
rok 2019) działające w obszarach o niskim lub umiarkowanym 
dochodzie oraz firmy, które w północnoamerykańskim systemie 
klasyfikacji branż (NAICS) oznaczone są kodem zaczynającym się od 
cyfr 71 (sztuka, rozrywka i rekreacja) lub 72 (zakwaterowanie 
i wyżywienie) o przychodach do 1 mln USD (wykazanych w federalnym 
zeznaniu podatkowym wnioskodawcy za rok 2019).

Drugi priorytet
Wszystkie firmy spełniające kryteria określone w pierwszym priorytecie 
oraz małe firmy z dowolnego sektora o przychodach od 1 mln USD do 
3 mln USD (wykazanych w federalnym zeznaniu podatkowym 
wnioskodawcy za rok 2019) działające w obszarach o niskim lub 
umiarkowanym dochodzie oraz firmy, które w północnoamerykańskim 
systemie klasyfikacji branż (NAICS) oznaczone są kodem 
zaczynającym się od cyfr 71 (sztuka, rozrywka i rekreacja) lub 72 
(zakwaterowanie i wyżywienie) o przychodach od 1 mln USD do 
3 mln USD (wykazanych w federalnym zeznaniu podatkowym 
wnioskodawcy za rok 2019).

Przegląd programu 
Priorytety programu

Trzeci priorytet
Wszystkie firmy spełniające kryteria określone w pierwszym i drugim priorytecie oraz 
małe firmy z dowolnego sektora o przychodach powyżej 3 mln USD (wykazanych 
w federalnym zeznaniu podatkowym wnioskodawcy za rok 2019) działające 
w obszarach o niskim lub umiarkowanym dochodzie oraz firmy, które 
w północnoamerykańskim systemie klasyfikacji branż (NAICS) oznaczone są kodem 
zaczynającym się od cyfr 71 (sztuka, rozrywka i rekreacja) lub 72 (zakwaterowanie 
i wyżywienie) o przychodach powyżej 3 mln USD (wykazanych w federalnym zeznaniu 
podatkowym wnioskodawcy za rok 2019).

Podsumowanie programu

Do momentu zamknięcia programu dotacji finansowanie będzie przydzielane w pierwszej 
kolejności małym firmom o przychodach nieprzekraczających 1 mln USD.
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Tura Priorytet Daty Opis tury

1 1 Sprawdź na stronie 
www.covidresilience.nyc

O finansowanie mogą ubiegać się 
tylko firmy spełniające kryteria 
programu o przychodach niższych 
niż 1 mln USD.

2 1, 2 Sprawdź na stronie 
www.covidresilience.nyc

O finansowanie mogą ubiegać się 
tylko firmy spełniające kryteria 
programu o przychodach niższych 
niż 3 mln USD.

3 1,2, 3 Sprawdź na stronie 
www.covidresilience.nyc

O finansowanie mogą ubiegać się 
firmy spełniające kryteria programu 
bez względu na wielkość 
przychodów.

http://www.covidresilience.nyc/
http://www.covidresilience.nyc/
http://www.covidresilience.nyc/


Wskazówki 
dotyczące składania 
wniosku
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Aby wszystko przebiegało sprawnie, prosimy 
o korzystanie z przeglądarki Google Chrome 
podczas całego procesu składania wniosku. 

Inne przeglądarki mogą nie obsługiwać naszego 
interfejsu oraz powodować wystąpienie błędów 
podczas składania wniosku.

Jeśli nie masz przeglądarki Google Chrome na 
swoim urządzeniu, możesz pobrać ją bezpłatnie ze 
strony https://www.google.com/chrome/

Zanim rozpoczniesz składanie wniosku, wykonaj 
następujące czynności w przeglądarce Google 
Chrome:
1. Wyczyść pamięć podręczną (cache)
2. Korzystaj z trybu incognito
3. Wyłącz blokowanie wyskakujących okienek

Dane pamięci podręcznej
Dane w pamięci podręcznej (cache) to informacje, które 
zostały zapisane z poprzednio używanej witryny internetowej 
lub aplikacji i są używane głównie do przyspieszenia procesu 
przeglądania poprzez automatyczne wypełnianie pól. Jednak 
dane w pamięci podręcznej mogą również zawierać 
nieaktualne informacje, takie jak stare hasła lub dane 
wprowadzone nieprawidłowo. Może to prowadzić do błędów 
podczas składania wniosku i oznaczenie go jako 
potencjalnego narzędzia oszustwa.

1

Tryb incognito
Tryb incognito umożliwia wprowadzanie informacji w trybie 
prywatnym i nie pozwala na zapamiętanie danych przez 
przeglądarkę.

2

Blokowanie wyskakujących okienek
W naszej aplikacji często wykorzystywane są wyskakujące 
okienka, które służą do potwierdzenia poprawności 
podawanych przez Ciebie informacji. Aby je zobaczyć, trzeba 
wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek w przeglądarce 
Google Chrome.

3

Wskazówka 1
Korzystaj z przeglądarki Google Chrome
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Otwórz nowe okno w przeglądarce Google Chrome, kliknij 
trzy kropki w górnym prawym rogu i przejdź do sekcji 
„Ustawienia”. 

Krok 1

Przejdź do sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” i wybierz 
opcję „Wyczyść dane przeglądania”.

Krok 2

Wybierz opcję „Wyczyść dane”

Krok 3

1

2

1
2

1

Jak wyczyścić pamięć podręczną 6
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1

2

Kliknij trzy kropki w górnym prawym rogu przeglądarki 
i wybierz opcję „Nowe okno incognito”. Przeglądarka 
otworzy nowe okno.

Krok 1

Jak włączyć tryb incognito 7
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Otwórz nowe okno w przeglądarce Google Chrome, kliknij 
trzy kropki w górnym prawym rogu i przejdź do sekcji 
„Ustawienia”. 

Krok 1

Przejdź do sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” i wybierz 
opcję „Ustawienia witryn”.

Krok 2

Wybierz opcję „Pop-upy i przekierowania” Kliknij przycisk, 
aby zmienił kolor na niebieski, a status zmienił się 
z „Zablokowane” na „Dozwolone”

Krok 3

1

2

1

2

1

2

3

Jak wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek 8
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Wszystkie wymagane dokumenty należy przesłać na 
Portal. Dokumenty przesyłane na Portal muszą być 
wyraźne, wyrównane i nie mogą mieć tła 
utrudniającego odczytanie. 

Ważne uwagi dotyczące przesyłania dokumentów:
• Dokumenty należy przesyłać tylko w formacie PDF 

(skan wydanego przez rząd dowodu tożsamości 
można wysłać w formacie PDF lub JPEG).

• Rozmiar pliku musi być mniejszy niż 15 MB.

• Nazwa pliku NIE MOŻE zawierać znaków 
specjalnych (!@#$%^&*()_+).

• Jeśli przesłany plik jest chroniony hasłem, należy 
wprowadzić je na Portalu.

Nie masz skanera?
Zalecamy pobranie na telefon komórkowy bezpłatnej 
aplikacji do skanowania i skorzystanie z niej.

!

Genius Scan
Apple | Kliknij tutaj, aby pobrać
Android | Kliknij tutaj, aby pobrać

Adobe Scan
Apple | Kliknij tutaj, aby pobrać
Android | Kliknij tutaj, aby pobrać

Dobrze: 
Dokument wyraźny 
i ustawiony prosto.

Źle 
1. Dokument ustawiony krzywo.
2. Dokument na tle okna 

(niekorzystne tło), na zdjęciu 
widać też dłoń.

Wskazówka 2
Przygotuj dokumenty
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https://apps.apple.com/us/app/genius-scan-pdf-scanner/id377672876
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thegrizzlylabs.geniusscan.free&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/us/app/adobe-scan-mobile-pdf-scanner/id1199564834
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.scan.android&hl=en_US&gl=US


Upewnij się, że podajesz we wniosku właściwy adres 
e-mail i że nie jest on błędnie zapisany. Na podany 
przez Ciebie adres e-mail będą wysyłane ważne 
informacje i dodatkowe wskazówki. 

Jeżeli podałeś(-aś) błędny lub niewłaściwy adres e-
mail, NIE składaj wniosku powtórnie. Złożenie wielu 
wniosków lub użycie niewłaściwych adresów e-mail 
zostanie wykryte jako potencjalne oszustwo i zakłóci 
proces weryfikacji wniosku. 

Niewłaściwe adresy e-mail
Poniższe typy adresów e-mail nie będą akceptowane lub 
rozpoznawane w naszym systemie:

Adresy zaczynające się od info@
Przykład: info@mycompany.com

Adresy kończące się na @contact.com lub @noreply.com
Przykład: mycompany@contact.com
Przykład: mycompany@noreply.com

!

Wskazówka 3
Podaj właściwy adres e-mail
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Do przygotowania wniosku potrzebny Ci będzie kod 
północnoamerykańskiego systemu klasyfikacji branż 
(NAICS) odpowiadający prowadzonej przez Ciebie 
działalności.

System kodów NAICS jest wykorzystywany przez 
federalne agencje statystyczne do zbierania, 
analizowania i publikowania danych statystycznych 
dotyczących gospodarki USA.

NAICS to system, do którego trzeba wpisać się 
samodzielnie, kierując się własną oceną 
podstawowej działalności swojej firmy.

Aby znaleźć odpowiedni kod NAICS, przejdź na 
stronę: https://www.naics.com/search/

Wskazówka 4
Znajdź swój kod NAICS
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W tym programie priorytet mają małe firmy z obszarów 
o niskim lub umiarkowanym dochodzie.

„Mała firma w obszarze o niskim lub umiarkowanym 
dochodzie” to mała firma, która fizycznie działa 
w obwodzie spisowym określonym jako obszar o niskim 
lub umiarkowanym dochodzie przez Amerykański 
Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (HUD). 
Społeczność o niskim lub umiarkowanym dochodzie (Low 
to Moderate Income, LMI) to obszar spisowy, w którym 
mediana przychodów rodziny wynosi mniej niż 80% 
mediany przychodów rodziny w obszarze metropolitalnym 
(w przypadku obszarów metropolitalnych), zgodnie 
z wytycznymi Amerykańskiego Departamentu 
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Aby sprawdzić, czy Twoja firma działa w obszarze 
zatwierdzonym jako obszar o niskim lub umiarkowanym 
dochodzie według definicji działu usług dla małych firm 
miasta Nowy Jork, odwiedź stronę: 
https://covidresilience.nyc/lmi-map

Wskazówka 5
Potwierdź swoją lokalizację w obszarze o niskim lub umiarkowanym dochodzie.
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Cała nasza strona internetowa oraz proces składania 
wniosku przez Internet mogą zostać przetłumaczone na 
następujące języki:
• arabski
• bengalski
• chiński (mandaryński)
• francuski
• kreolski haitański
• koreański
• polski
• rosyjski
• hiszpański
• urdu

Ważna uwaga: Aby uzyskać pomoc w wypełnianiu 
wniosku w języku innym niż angielski, skontaktuj się 
z naszym biurem obsługi pod numerem 888-959-6471.

Narzędzie do tłumaczenia będzie dostępne w prawym 
górnym narożniku przeglądarki.

Wskazówka 6
Korzystaj z narzędzia do tłumaczenia Wybierz 

preferowany język.

Wybierz 
preferowany język.
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Aby zwiększyć dostępność oferowanych przez nas 
usług dla osób z niepełnosprawnościami, nasza 
strona internetowa jest również wyposażona 
w funkcję ułatwień dostępu, które – bez ograniczeń –
upraszczają korzystanie z niej takim osobom.

Na stronie internetowej covidresilience.nyc dostępny 
jest widżet ułatwień dostępu UserWay’s Web 
Accessibility Widget obsługiwany przez specjalny 
serwer dedykowany ułatwianiu dostępu. Menu 
ułatwień dostępu careliefgrant.com można włączyć, 
klikając ikonę menu „Accessibility”, która pojawia się 
w narożniku strony. Po włączeniu menu ułatwień 
dostępu należy odczekać chwilę, aby całkowicie się 
ono załadowało.

Wskazówka 7
Korzystaj z funkcji ułatwień dostępu

Kliknij, aby wyświetlić 
menu ułatwień dostępu.
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Krok po kroku
Przewodnik po 
wniosku
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JAKIE INFORMACJE SĄ POTRZEBNE?
• Imię
• Nazwisko
• E-mail1
• Numer telefonu
• Prawna nazwa firmy
• Kod pocztowy firmy
• Preferowany język2

• Jak się o nas dowiedziałeś(-aś)?3

POLITYKA DOTYCZĄCA SMS-ÓW
Aktualizacje statusu aplikacji mogą być wysyłane w wiadomościach 
SMS. Aby otrzymywać aktualizacje przez wiadomości SMS, prosimy 
o zapoznanie się z Polityką dotyczącą wiadomości SMS 
i zaznaczenie pola oznaczającego wyrażenie zgody.

1. Należy podać adres e-mail, który sprawdzasz regularnie i do którego będziesz 
mieć dostęp w trakcie całego procesu składania wniosku. Wszystkie aktualizacje 
i dodatkowe prośby od firmy Lendistry będą wysyłane na adres e-mail podany 
tutaj.

2. Wybór preferowanego języka ułatwia działowi obsługi Lendistry udzielanie 
pomocy wnioskodawcom. 

3. Twój wybór nie ma wpływu na proces weryfikacji Twojego wniosku.

Sekcja 1: 
Informacje podstawowe 

16

Zaznacz to pole, aby 
otrzymywać bieżące 
informacje SMS-em.
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JAKIE INFORMACJE SĄ POTRZEBNE?
• Imię właściciela
• Nazwisko właściciela
• Adres e-mail właściciela
• Nr telefonu komórkowego właściciela
• Adres, miasto, stan, kod pocztowy i hrabstwo właściciela1

• Data urodzenia właściciela
• Numer Ubezpieczenia Społecznego właściciela (lub 

Indywidualny Numer Identyfikacji Podatkowej)2

• Udział procentowy w firmie

REGULAMIN
Zaznacz to pole, aby potwierdzić fakt przeczytania regulaminu 
i jego akceptacji. Akceptacja jest konieczna, aby kontynuować 
składanie wniosku o dotację. 

1. Proszę nie wpisywać skrytki pocztowej.
2. Celem miękkiej kontroli kredytowej jest zweryfikowanie Twojej tożsamości przy 

pomocy listy Urzędu Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) i zapewnienie 
integralności programu.

Sekcja 2: 
Dane właściciela

Zaznacz to pole, aby 
zaakceptować regulamin.
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JAKIE INFORMACJE SĄ POTRZEBNE?
• Prawna nazwa firmy
• Działalność pod szyldem/„DBA” (jeżeli dotyczy, w innym 

przypadku wpisz „NONE” – brak)
• Numer EIN firmy (lub SSN/ITIN w przypadku jednoosobowej 

działalności gospodarczej bez numeru EIN)
• Numer telefonu firmy
• Rodzaj działalności 
• Stan, w którym zarejestrowana jest firma
• Adres firmy (skrytka pocztowa niedozwolona)
• Gmina prowadzenia działalności
• Rodzaj lokalizacji
• Data rozpoczęcia działalności
• Strona internetowa firmy (wpisz „NONE.COM”, jeżeli firma 

nie ma strony)
• Stadium rozwoju firmy

Sekcja 3: 
Informacje o prowadzonej działalności
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JAKIE INFORMACJE SĄ POTRZEBNE?
• Przeznaczenie dotacji 
• Kwota dotacji (Ważna informacja: Kwota tej dotacji jest stała 

i wynosi 10 000 USD na kwalifikującego się wnioskodawcę).
• Roczne wpływy brutto w 2019 r. (muszą być zgodne 

z deklaracjami podatkowymi)
• Czy ta dotacja pozwoli stworzyć nowe miejsca pracy?
• Liczba stałych pracowników zatrudnionych w pełnym 

wymiarze czasu pracy w 2020 r.1
• Liczba stałych pracowników zatrudnionych w niepełnym 

wymiarze czasu pracy w 2020 r.1
• Liczba pracowników tymczasowych zatrudnionych w pełnym 

wymiarze czasu pracy w 2020 r.1
• Liczba pracowników tymczasowych zatrudnionych 

w niepełnym wymiarze czasu pracy w 2020 r.1
• Liczba miejsc pracy utworzonych w 2020 r.1
• Liczba utrzymanych miejsc pracy w 2020 r.1

1W liczbie pracowników należy uwzględnić wszystkich właścicieli otrzymujących 
wynagrodzenie i otrzymujących zestawienie W-2.

Sekcja 4: 
Jak możemy Ci pomóc?
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JAKIE INFORMACJE SĄ POTRZEBNE?
• Wskaż typ klientów Twojej firmy („customer base”)

o B2B: Business-to-Business 
Firma zapewnia usługi lub produkty innym firmom

o B2C: Business to Consumer
Firma sprzedaje bezpośrednio konsumentom 
indywidualnym

• Czym zajmuje się Twoja firma? 
• Jaki to rodzaj firmy?
• Kod NAICS (aby znaleźć odpowiedni kod NAICS, przejdź na 

stronę: https://www.naics.com/search/ lub zajrzyj na stronę 
11 niniejszego informatora).

• Firma prowadzona przez kobiety? 1

• Firma prowadzona przez weteranów? 1

• Jesteś osobą z niepełnosprawnością? 1

• Rasa? 1

• Tożsamość etniczna? 1

• Franczyza? 1

• Działalność rolnicza? 1

1Odpowiedź nie stanowi kryterium kwalifikacji.

Sekcja 5: 
Dane demograficzne dotyczące firmy
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1. Czy w roku 2020 w porównaniu z rokiem 2019 przychody Twojej firmy 
spadły o co najmniej 25%?

• Jeżeli tak: Musisz przedstawić dokumentację potwierdzającą spadek 
przychodów między rokiem 2019 a 2020. Możesz przedstawić 
dokumentację za cały rok lub za kwartał. Wskaż, czy przedstawisz 
dane finansowe roczne czy kwartalne za lata 2019 i 2020.

2. Roczne wpływy brutto w 2019 r.? (muszą być zgodne z deklaracjami 
podatkowymi)

3. Roczne wpływy brutto w 2020 r.? (muszą być zgodne z deklaracjami 
podatkowymi)

4. Ile miesięcy firma funkcjonowała w 2019 roku?
5. Czy w roku 2020 firma wykazała zysk?
6. Czy właścicielem firmy jest weteran z niepełnosprawnością wynikającą ze 

służby?
7. Czy Twoja firma jest własnością spółdzielni?
8. Czy Twoja firma działa w jednym z następujących sektorów: sztuka, 

rekreacja, rozrywka, usługi żywienia lub zakwaterowania?
9. Czy korzystałeś(-aś) z centrum rozwiązań biznesowych miasta Nowy Jork 

(NYC Business Solutions Center)?
10. Czy właścicielem Twojej firmy jest imigrant?
11. Czy ubiegałeś(-aś) się dla swojej firmy o inne dotacje mające 

rekompensować skutki pandemii COVID?
12. Czy Twoja firma działa obecnie w Nowym Jorku (dotyczy również pięciu 

dzielnic Nowego Jorku: Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens i Staten 
Island)?

Sekcja 6: 
Pytania dotyczące ujawnienia informacji
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Na końcu wniosku dostępne są dwie opcje:

OPCJA 1: KONTYNUUJ I PRZEŚLIJ WNIOSEK
Jeśli wszystkie podane informacje są poprawne i chcesz 
dokończyć składanie wniosku, wybierz opcję „Yes” (Tak) i kliknij 
„Continue” (Kontynuuj). 

Pamiętaj, że po kliknięciu opcji „Continue” (Kontynuuj) nie 
będziesz mieć możliwości edytowania udzielonych odpowiedzi. 
Po przesłaniu wniosku wygenerowany zostanie komunikat 
potwierdzenia z dalszymi instrukcjami.

OPCJA 2: ZAPISZ, ABY KONTYNUOWAĆ PÓŹNIEJ
Jeżeli chcesz zapisać i dokończyć wypełnianie wniosku później, 
z menu rozwijanego wybierz opcję „No” (Nie) i kliknij „Save & 
Continue Later” (Zapisz i kontynuuj później). 

Otrzymasz wiadomość e-mail z nazwą użytkownika 
i tymczasowym hasłem do Portalu. Informacje te umożliwią Ci 
zalogowanie się i dokończenie wniosku.

Przesyłanie:
Kontynuuj i prześlij lub Zapisz, aby kontynuować później

!

!
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Aktywuj swoje
konto na Portalu
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Nazwa użytkownika i hasło potrzebne do aktywacji konta na 
Portalu zostaną wysłane w wiadomości e-mail na adres 
podany przez Ciebie w sekcji „Informacje podstawowe” 
wniosku internetowego. 

Bardzo ważne, by podany we wniosku adres e-mail był 
właściwy i by nie był błędnie zapisany. Jeśli nie widzisz tej 
wiadomości w swojej skrzynce odbiorczej, sprawdź foldery 
Spam i Wiadomości śmieci.

Aktywacja konta na Portalu:
Użyj przypisanej Ci nazwy użytkownika i hasła

Witaj Jane,

Cieszymy się, że ubiegasz się o dotację miasta Nowy Jork 
dla małych firm.

Użyj podanej niżej nazwy użytkownika i hasła, aby 
aktywować swoje nowe konto na Portalu.

Musisz zalogować się do Portalu, aby podać dodatkowe 
informacje i przesłać wymagane dokumenty.

Nowa nazwa użytkownika i hasło:
Nazwa użytkownika: myapplication@yopmail.com
Hasło: NLKDJdjskfsd89
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W Portalu można wykonać następujące działania:
• złożyć niedokończony wniosek, 
• przesłać dokumenty, 
• dołączyć dane bankowe oraz
• sprawdzić informacje dotyczące statusu wniosku.

Po zalogowaniu zobaczysz podsumowanie i status swojego 
wniosku. 

Aby kontynuować i przesłać wymagane dokumenty oraz 
dołączyć dane bankowe, kliknij opcję „Upload Documents & 
Bank Info” (Prześlij dokumenty i informacje bankowe).

Portal Lendistry:
Co należy wiedzieć

1

2
3

4

1. #DIR (numer wniosku) – używaj 
tego numeru jako identyfikatora 
swojego wniosku przy każdym 
kontakcie z działem obsługi. 

2. Dotacja, o jaką wnioskujesz.

3. Status Twojego wniosku.

4. Kwota dotacji. Uwaga: Kwota tej 
dotacji jest stała i wynosi 
10 000 USD na kwalifikującego 
się wnioskodawcę. 
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Jak przesłać 
dokumenty
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Zanim zaczniesz, zapoznaj się z poniższymi uwagami, aby mieć 
pewność, że dokumenty zostaną przesłane poprawnie:
• *(czerwony): oznacza, że dokument jest konieczny, by złożyć 

wniosek
• *(niebieski): oznacza, że przesłanie dokumentu może okazać 

się konieczne po weryfikacji wniosku.
• Jeśli dokument nie dotyczy Twojej firmy, zaznacz pole N/A (nie 

dotyczy). 
• Pamiętaj, że wnioskodawca musi przedstawić dokumentację 

potwierdzającą spadek przychodów między rokiem 2019 
a 2020. Możesz przedstawić dokumentację za cały rok, 
przesyłając swoje firmowe zeznanie podatkowe za rok 2020 
LUB przesłać kwartalną dokumentację finansową za rok 2019 
i 2020.

• WSZYSTKIE dokumenty należy przesyłać w formacie PDF (skan 
wydanego przez rząd dowodu tożsamości można wysłać 
w formacie JPEG).

• Rozmiar pliku PDF musi być mniejszy niż 15 MB.
• NIE używaj znaków specjalnych (np. ~!@#$%^&*()_+) w nazwie 

pliku. Nasz Portal nie rozpoznaje znaków specjalnych.
• Jeśli Twój dokument jest chroniony hasłem, trzeba będzie 

wprowadzić je na Portalu. 

Przesyłanie dokumentów: 
Zanim zaczniesz

!
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1. Wybierz typ dokumentu i kliknij strzałkę w dół (    ), aby przesłać 
plik.

2. Kliknij opcję „Browse” (Przeglądaj), aby zlokalizować plik na 
swoim urządzeniu.

3. Hasło (jeżeli dotyczy):
• Jeżeli Twój dokument jest zabezpieczony hasłem, 

wybierz opcję „YES” (Tak) z menu rozwijanego i wprowadź 
hasło.

• Jeżeli Twój dokument NIE jest zabezpieczony hasłem, 
wybierz opcję „NO” (Nie) z menu rozwijanego i pozostaw 
pole hasła puste. 

4. Kliknij opcję „Upload Documents” (Prześlij dokumenty), aby 
załadować plik do Portalu.

Status dokumentu zmieni się z „PENDING” (Oczekiwanie) 
na „COMPLETED” (Gotowe).

Uprasza się wszystkich wnioskodawców o jak najszybsze przesłanie 
wymaganych dokumentów, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych.

Jak
przesłać dokumenty

1

2

3

4

>

1

2

3

4

OCZEKIWANIE

GOTOWE
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Ważna uwaga: Firma Lendistry może zażądać dodatkowej 
dokumentacji uzupełniającej w celu potwierdzenia 
kwalifikowalności w ramach procesu podpisywania, w tym 
między innymi: licencji/zezwoleń na prowadzenie działalności 
gospodarczej, dokumentów dotyczących założenia 
działalności gospodarczej i/lub dodatkowych form 
identyfikacji.

1. Wypełnione i wykonane Poświadczenie do wniosku

2. Ważny wydany przez rząd dowód tożsamości

3. Kompletne, złożone zeznanie podatkowe firmy za 
rok 2019

Wymagane
dokumenty

4. Dowód spadku przychodów w latach 2019–2020 
• Pełne, złożone zeznanie podatkowe firmy za rok 2020 

*lub* kwartalne dane finansowe za porównywalne 
kwartały w 2019 i 2020 r. (tj. ten sam trzymiesięczny 
okres w każdym roku)

5. Wypełniony i podpisany formularz W-9

6. Tylko jeśli roczny przychód przekracza 3 mln USD: 
Formularz NYS-45
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W ramach procesu składania wniosku należy samodzielnie 
poświadczyć prawdziwość informacji podanych we wniosku 
internetowym oraz prawdziwość dokumentów, podpisując 
Poświadczenie wnioskodawcy. 

Poświadczenie wnioskodawcy będzie można pobrać 
i uzupełnić w formie elektronicznej. 

Podpisane Poświadczenie wnioskodawcy jest dokumentem 
niezbędnym w procesie przyznawania dotacji i należy je 
przesłać na Portal.

Poświadczenie wnioskodawcy można wypełnić na dwa 
sposoby:
1. pobrać i podpisać oświadczenie elektronicznie lub
2. wydrukować i wypełnić formularz ręcznie.

Jak pobrać i wypełnić 
poświadczenie dotyczące wniosku o dotację

KLIKNIJ TUTAJ, ABY POBRAĆ
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Kliknij ikonę pobierania          , aby pobrać Poświadczenie 
wnioskodawcy na swoje urządzenie.

Krok 1

Wyszukaj Poświadczenie wnioskodawcy na swoim 
urządzeniu i otwórz plik. Twoje Poświadczenie 
wnioskodawcy otworzy się jako plik PDF. 

Krok 2

Uzupełnij i podpisz formularz elektroniczny, a następnie 
zapisz plik ponownie, korzystając z opcji menu Plik > Zapisz 
lub naciskając klawisze CTRL+S.

Krok 3

Program wsparcia 
dla małych firm miasta Nowy Jork

1 2Pobierz. Zapisz.

Prześlij uzupełnione Poświadczenie wnioskodawcy na Portal 
w ramach procesu składania wniosku. 

Krok 4

Jak wypełnić formularz w formie elektronicznej 31



Wydrukuj Poświadczenie wnioskodawcy, klikając ikonę 
drukarki.

Krok 1

Czytelnie wypełnij Poświadczenie wnioskodawcy ciemnym 
długopisem.

Krok 2

Program wsparcia 
dla małych firm miasta Nowy Jork

Zeskanuj wypełnione Poświadczenie wnioskodawcy i prześlij 
je na Portal.

Krok 3

Jak wypełnić formularz ręcznie 32
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Jeżeli firmie zostanie przyznana dotacja, musisz ją uwzględnić 
w zeznaniu podatkowym. Złożenie formularza W-9 jest 
konieczne, aby móc otrzymać informacje podatkowe 
dotyczące dotacji. Użyj formularza W-9, aby podać swój numer 
identyfikacji podatkowej (TIN). 
Aktualna wersja formularza W-9

Na kolejnych trzech (3) stronach pokazano, jak uzupełnić 
formularz W-9 wiersz po wierszu.

Można również skorzystać z filmu instruktażowego 
dostępnego na stronie urzędu skarbowego: 
https://www.irsvideos.gov/Individual/Resources/HowToComp
leteFormW-9

Jak wypełnić 
formularz W-9 

KLIKNIJ TUTAJ, ABY POBRAĆ
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Wiersz 1 Nazwa lub imię i nazwisko
• W wierszu 1 formularza W-9 należy wpisać nazwę lub imię 

i nazwisko. Jeżeli prowadzisz działalność jednoosobową, wpisz 
swoje imię i nazwisko.

• Treść wpisana w wierszu 1 musi być zgodna 
z nazwą/nazwiskiem, które urząd skarbowy wiąże z Twoim 
numerem TIN.

• W wierszu 1 nie należy nigdy wpisywać spółki jednoosobowej –
jednoosobowej spółki z o.o.
o Jeżeli właścicielem jednoosobowej spółki z o.o. jest 

również spółka jednoosobowa, wpisz nazwę/imię 
i nazwisko pierwszego właściciela, który nie jest spółką 
jednoosobową.

Wiersz 2 Nazwa firmy
Jeżeli Twoja firma ma nazwę, nazwę handlową, nazwę, pod którą 
prowadzi działalność lub nazwę spółki jednoosobowej, możesz 
wpisać ją w wierszu 2 – Nazwa firmy

Wiersz 3 Federalna klasyfikacja podatkowa
Zaznacz tylko JEDNO pole. Zaznacz odpowiednie pole dotyczące 
klasyfikacji podatkowej osoby, której nazwę/imię i nazwisko 
podano w wierszu 1.

Jak wypełnić 
formularz W-9 

WIERSZ 1

WIERSZ 2

WIERSZ 3

34



Program wsparcia 
dla małych firm miasta Nowy Jork

Wiersz 4 Zwolnienia
• Kody zwolnienia dotyczą płatności zwolnionych 

z odprowadzania podatku zryczałtowanego.

• Zwykle podatnicy nie są zwolnieni z odprowadzania 
podatku zryczałtowanego. Spółki kapitałowe, z pewnymi 
wyjątkami, są zwolnione z odprowadzania podatku 
zryczałtowanego od niektórych płatności, takich jak odsetki 
czy dywidendy. Jednak spółki kapitałowe nie są zwolnione 
z odprowadzania podatku zryczałtowanego od 
następujących płatności: honoraria prawników czy dochód 
brutto wypłacany prawnikowi, płatności za usługi 
medyczne i lecznicze czy zdrowotne oraz płatności 
związane z kartami płatniczymi lub transakcjami 
zrealizowanymi za pośrednictwem sieci firmy zewnętrznej.

• W instrukcji dołączonej do formularza W-9 znajdziesz 
odpowiedni kod, jakiego musisz użyć, jeżeli uważasz, że 
Twoja firma jest zwolniona z ewentualnego odprowadzania 
podatku zryczałtowanego.

Jak wypełnić 
formularz W-9 

WIERSZ 4
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Wiersze 5 i 6: Adres
• W wierszu 5 wpisz swój adres. Jeżeli już podawałeś(-aś) 

swój adres instytucji, do której kierowany jest formularz, 
a teraz podajesz nowy adres, napisz na górze słowo „new” 
(nowy).

• Jeżeli zorientujesz się, że dana instytucja używa 
nieprawidłowego adresu lub numeru TIN Twojej firmy, 
powiadom ją o tym jak najszybciej i podaj prawidłowe 
dane.

• W wierszu 6 prowadź nazwę miasta, stanu i kod 
pocztowy.

Wiersz 7: Numery kont
Wypełnienie wiersza 7 nie jest obowiązkowe. Niektóre firmy 
mają wiele kont u danego dostawcy, w tym wierszu można 
określić, do którego konta odnosi się wypełniany formularz 
W-9.

Jak wypełnić 
formularz W-9 

WIERSZ 5

WIERSZ 6

WIERSZ 7
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Dołączanie 
danych bankowych

Program wsparcia 
dla małych firm miasta Nowy Jork

37



Program wsparcia 
dla małych firm miasta Nowy Jork

DLACZEGO POTRZEBNE SĄ TWOJE INFORMACJE BANKOWE?
Jeżeli zostanie Ci przyznana dotacja, będziesz musiał(a) dołączyć 
dane swojego konta firmowego do Portalu Lendistry za 
pośrednictwem Plaid, należącej do firmy zewnętrznej platformy 
zapewniającej weryfikację danych konta bankowego lub unii 
kredytowej w takiej aplikacji jak portal Lendistry. Dostępne są 
alternatywne metody weryfikacji, na przykład w sytuacji, gdy 
obsługujący Twoje konto bank nie jest dostępny za pośrednictwem 
platformy Plaid. 

Obsługująca platformę firma zewnętrzna nie udostępnia Twoich 
danych osobowych bez Twojej zgody, nie sprzedaje ich ani nie 
wynajmuje innym firmom zewnętrznym. Lendistry używa tej 
technologii wyłącznie do weryfikacji Twoich wyciągów bankowych. 

WAŻNA UWAGA
Wszyscy wnioskodawcy muszą korzystać z firmowego konta 
bankowego. Jeśli Twoja firma jest jednoosobową działalnością 
gospodarczą, konto bankowe musi być firmowym kontem 
rozliczeniowym oraz być zgodne z nazwą lub działalnością pod 
szyldem (DBA).

Dołączanie 
DANYCH BANKOWYCH

!
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JAK POŁĄCZYĆ INFORMACJE BANKOWE
Dołączanie danych bankowych to proces dwuetapowy.

Krok 1
• Kliknij „Link your bank account” (Dołącz dane bankowe), 

co spowoduje otwarcie okna platformy Plaid. 
• Przejdź dalej na platformę Plaid i wyszukaj swój bank. 
• Zaloguj się na swoje konto bankowe i połącz je 

z Portalem Lendistry. 

Krok 2
Ten krok jest konieczny, niezależnie od metody weryfikacji, 
z jakiej korzystasz. 
• Wprowadź swoje dane bankowe, w tym numer konta i kod 

banku. 
• Pole „Business Account Name” (Nazwa konta firmowego) 

NIE oznacza typu Twojego konta. Jest to nazwa konta, 
z którego korzysta Twoja firma i która znajduje się na 
wyciągach bankowych. 

Dołączanie 
DANYCH BANKOWYCH

Kontynuuj, 
przechodząc na 
platformę Plaid.

Wyszukaj swój bank. Zaloguj się na swoje 
konto bankowe.

Zatwierdź 
uprawnienia.

1 2 3 4

39



Status
wniosku
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Co to znaczy: Rozpoczęto składanie wniosku online, ale go 
nie ukończono.

Co powinieneś/powinnaś zrobić: Zaloguj się do Portalu 
i wypełnij wszystkie pola we wniosku. Aby móc ubiegać się 
o dofinansowanie, należy złożyć wypełniony wniosek.

Status:
NIEKOMPLETNY

Wniosek w ramach: NYR

0,00 USD

Wniosek w ramach: NYC

Niekompletny
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Co to znaczy: Przesłano kompletne zgłoszenie i jest ono 
obecnie sprawdzane pod kątem spełnienia wymagań. 

Co powinieneś/powinnaś zrobić: Sprawdzaj konto e-mail, na 
które zostanie wysłane powiadomienie o decyzji. Możliwe są 
następujące statusy dotyczące przejścia do dalszego etapu 
w procesie wnioskowania: zostaniesz zakwalifikowany(-a), 
umieszczony(-a) na liście oczekujących lub nie zostaniesz 
zakwalifikowany(-a). 

Uwaga: Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany(-a) do dalszego 
etapu w procesie wnioskowania, nie oznacza to, że 
przyznano Ci dotację.  Oznacza to, że odpowiedzi udzielone 
przez Ciebie we wniosku internetowym spełniają minimalne 
kryteria kwalifikowalności do tego programu, a Twój wniosek 
jest poddawany dalszej weryfikacji.

Status:
OCZEKUJE NA ZAKWALIFIKOWANIE

Wniosek w ramach: NYR

10 000,00 USD

Wniosek w ramach: NYC

Oczekuje na 
zakwalifikowanie

Prześlij dokumenty i dane 
bankowe
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Co to znaczy: Spełniasz minimalne wymagania 
kwalifikacyjne programu i przechodzisz do kolejnego etapu 
w procesie wnioskowania. Kwalifikacja nie gwarantuje 
otrzymania dotacji. Lendistry skontaktuje się z Tobą pocztą 
e-mail lub telefonicznie w celu przekazania informacji 
dotyczących wniosku.

Co powinieneś/powinnaś zrobić: Prześlij wszystkie 
wymagane dokumenty w formacie PDF i sprawdzaj, czy 
w poczcie e-mail nie pojawiają się nowe informacje i/lub 
prośby o uzupełnienie informacji. (Koniecznie sprawdzaj 
foldery Spam i Wiadomości śmieci). 

Status:
W TRAKCIE SPRAWDZANIA, OCZEKUJE NA WERYFIKACJĘ

Wniosek w ramach: NYR

10 000,00 USD

Wniosek w ramach: NYC

W trakcie sprawdzania, 
oczekuje na weryfikację

Prześlij dokumenty i dane 
bankowe

43



Program wsparcia 
dla małych firm miasta Nowy Jork

Co to znaczy: Nie spełniasz minimalnych wymagań 
uczestnictwa w programie, a Twój wniosek został odrzucony.

Co powinieneś/powinnaś zrobić: Jeśli uważasz, że Twój 
wniosek został odrzucony niesłusznie, skontaktuj się 
z naszym działem obsługi pod numerem 888-959-6471, aby 
uzyskać pomoc.

Status:
NIEZAKWALIFIKOWANY

Wniosek w ramach: NYR

10 000,00 USD

Wniosek w ramach: NYC

Niezakwalifikowany

Prześlij dokumenty i dane 
bankowe
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Co to znaczy: Rozpoczęto proces składania wniosku, ale nie 
został on dokończony ani nie przesłano wszystkich 
wymaganych dokumentów w ciągu 60 dni. Twój wniosek 
uznano za nieaktywny i nie będzie on rozpatrywany.

Co powinieneś/powinnaś zrobić: Jeżeli chcesz kontynuować 
składanie wniosku, skontaktuj się z naszym działem obsługi 
pod numerem 888-959-6471, aby ponownie aktywować 
wniosek. 

Status:
NIEAKTYWNY

Wniosek w ramach: NYR

0,00 USD

Wniosek w ramach: NYC

Nieaktywny
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Co to znaczy: Dołączyłeś(-aś) swoje dane bankowe do 
Portalu i środki zostały udostępnione.

Co powinieneś/powinnaś zrobić: Sprawdź konto bankowe, 
które dołączyłeś(-aś) do Portalu jako konto do obsługi 
dotacji. Środki mogą pojawić się na koncie po upływie 3–5 
dni roboczych.

Status:
PRZYZNANO DOTACJĘ

Wniosek w ramach: NYR

10 000,00 USD

Wniosek w ramach: NYC
Przyznano dotację. Środki mogą 
pojawić się na koncie po 
upływie 3–5 dni.

Prześlij dokumenty i dane 
bankowe
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