
KARTA DAROWIZNY NA KAMPANIĘ DO WYBORÓW SPECJALNYCH

Zgodnie z wymogami sprawozdawczymi Nowojorskiej Rady ds. Finansowania Kampanii  
(New York City Campaign Finance Board) darczyńcy powinni wypełnić niniejszą kartę  
i sprawdzić wszystkie podane informacje. Kartę należy wypełnić w całości przed  
podpisaniem przez darczyńcę. Po podpisaniu nie można wprowadzać na niej żadnych  
zmian. W przypadku pomyłki należy poprosić darczyńcę o przekazanie nowej karty.

Rodzaj darowizny q Karta kredytowa q Czek q Przekaz pieniężny q Gotówka (maksymalnie 100 $ na darczyńcę)

Kwota darowizny q 10 $ q 20 $ q 50 $ q 100 $ q 175 $ q 250 $ q Inna ($)

Jeśli darczyńca utrzymuje relacje biznesowe z Miastem w rozumieniu Ustawy o finansowaniu kampanii wyborczych (Campaign 
Finance Act), może wpłacić maksymalnie 125 $ w przypadku wyborów do Rady Miasta, 160 $ w przypadku wyborów prezydenta 
dzielnicy oraz 200 $ w przypadku wyborów burmistrza, kontrolera finansowego lub rzecznika praw obywatelskich.

Imię i nazwisko darczyńcy

Adres zamieszkania Miasto/stan/kod pocztowy

Opcjonalnie: Telefon E-mail

Właściciel konta Rodzaj karty

Numer konta Data ważności CVC

Poniżej należy podać informacje o zatrudnieniu. W przypadku osób niezatrudnionych należy podać informację wskazującą 
status zatrudnienia (np. „prowadzenie domu”, „emeryt”, „uczeń” lub „bezrobotny”). W przypadku osób samozatrudnionych 
w polu pracodawcy należy wpisać „samozatrudniony” oraz podać zawód i adres miejsca pracy.

Pracodawca Zawód

Adres firmy Miasto/stan/kod pocztowy

Rozumiem, że prawo stanowe wymaga, aby darowizny były przekazywane pod moim nazwiskiem i z moich własnych środków 
finansowych. Niniejszym oświadczam, że ani ja, ani — zgodnie z moją wiedzą — nikt inny nie otrzymał zwrotu kosztów tej 
darowizny w żadnej formie, że darowizna nie ma charakteru pożyczki oraz że darowizna pochodzi z moich prywatnych 
środków finansowych lub z mojego prywatnego konta, które nie jest powiązane z żadną firmą ani organizacją biznesową.

Podpis darczyńcy Data przekazania darowizny (mm-dd-rrrr)

INFORMACJE O DAROWIZNACH OD OSÓB PROWADZĄCYCH INTERESY Z MIASTEM
Zasadniczo przyjmuje się, że osoba „prowadzi interesy” z Miastem, jeśli jest zarejestrowanym lobbystą w Nowym Jorku lub głównym 
właścicielem, dyrektorem bądź kierownikiem wyższego szczebla w podmiocie, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy uczestniczył 
w realizacji poniższych zobowiązań, podpisywał dokumenty z nimi związane albo składał dotyczące ich wnioski lub propozycje:

• Kontrakty, koncesje, franczyzy lub granty o łącznej wartości ponad 100 000 $ (500 000 $ w przypadku kontraktów budowlanych), 
które nie zostały przyznane w drodze przetargu.

• Umowy wspierające rozwój gospodarczy, w tym dotyczące rekompensaty podatków, zachęt podatkowych Miasta oraz 
finansowania przez Miasto.

• Kontrakty inwestycyjne dotyczące funduszy emerytalnych lub usług pokrewnych.
• Sprzedaż, zakup lub dzierżawa nieruchomości z częściowym lub całkowitym udziałem Miasta, z wyłączeniem aukcji publicznych 

i przetargów.
• Działania w ramach Ujednoliconej procedury weryfikacji użytkowania terenu (Uniform Land Use Review Procedure, ULURP) lub 

wnioski o wynajem biura bądź zmianę zagospodarowania przestrzennego w ramach zasobów miejskich.

Darowizny pochodzące od osób prowadzących interesy z Miastem lub przekazane za pośrednictwem takich osób nie podlegają 
dopłatom ze środków publicznych.

Więcej informacji: www.nyccfb.info/candidate-services/doing-business-faqs.
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