
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA O IDA/HENRI 

1. Gdzie/kiedy mogę złożyć wniosek dotyczący Programu wsparcia biznesowego Henri/Ida? 
- Przyjmowanie wniosków rozpocznie się o godz. 9.00 (czasu wschodniego) w piątek 17 września 

2021 r. Przyjmowanie wniosków odbywa się przez stronę internetową https://programs.njeda.com 
 

2. Czy będzie dostępne wsparcie językowe? 
- NJEDA zapewnia wnioski online w języku angielskim i hiszpańskim. 

o NJEDA będzie oferować wnioskodawcom dostęp do usług tłumaczeniowych, aby wesprzeć 
dziesięć dodatkowych języków: arabski, chiński (dialekt mandaryński i kantoński), gudżarati, 
hinduski, włoski, koreański, polski, portugalski i tagalski. Przetłumaczone wersje językowe 
wniosków będą dostępne przed otwarciem naboru. 

o Wnioskodawcy mogą wysyłać wiadomości e-mail na adres languagehelp@njeda.com. W 
ciągu jednego dnia roboczego skontaktuje się z nimi telefonicznie przedstawiciel, który 
potrafi się porozumiewać w ich głównym języku. 
 

3. Następujące pytania będą określać wstępną kwalifikowalność do Programu wsparcia biznesowego 
Ida/Henri. Należy przejrzeć je dokładnie. Po przejrzeniu tych pytań należy potwierdzić możliwość 
udzielenia odpowiedzi twierdzącej na wszystkie pytania spełniające próg kwalifikowalności.  
Jeśli nie można udzielić twierdzącej odpowiedzi na poniższe pytania, należy zaniechać składania 
wniosku, ponieważ zostanie on odrzucony.  

Pytania o kwalifikowalność: 
- Czy Państwa firma posiada fizyczną lokalizację w stanie New Jersey?  
- Czy ww. lokalizacja Państwa firmy ucierpiała w sposób fizyczny na skutek huraganów Ida/Henri 

(fizyczne uszkodzenia obejmują zalanie, szkody strukturalne, uszkodzenia dachu itp. Fizyczne 
szkody NIE OBEJMUJĄ wyłącznej utraty prądu)? 

- Czy mogą Państwo dostarczyć dowody potwierdzające fizyczne szkody (zdjęcia, faktury za naprawy 
itp.) w momencie składania wniosku? 

- Czy Państwa firma działała 1 sierpnia 2021 r.? 
- Czy dokonali Państwo płatności w sierpniu 2021 r. z tytułu wynajmu lub spłaty kredytu 

hipotecznego za fizyczną lokalizację firmy, która odniosła szkody przewyższających kwotę  
1000 USD? 

- Czy mogą Państwo dostarczyć dowód płatności czynszu / spłaty kredytu hipotecznego (kopia 
płatności) w momencie składania wniosku? 

- Czy szkody na fizycznej lokalizacji firmy i z tytułu przerwania działalności (utracone godziny, 
utracona sprzedaż itp.) przewyższały kwotę 1000 USD? 

- Czy prowadzą Państwo komercyjną działalność biznesową i nie są osobami wynajmującymi ani nie 
prowadzą działalności w domu?  

- Przeczytałem(-am) poniższe pytania i potwierdzam kwalifikowalność mojej firmy, ponieważ na 
WSZYSTKIE pytania udzieliłem(-am) twierdzącej odpowiedzi. Jeśli w trakcie składania/przeglądu 
wniosku uzna się, że na którekolwiek z powyższych pytań udzielono negatywnej odpowiedzi, 
Państwa wniosek zostanie odrzucony. Poprzez odpowiedź pozytywną potwierdzają Państwo, że 
rozumieją to oświadczenie i chcą kontynuować. 
 

4. Jak określa się wysokość dotacji dla mojej firmy? 
- Minimalna kwota dotacji wynosi 1000 USD, a maksymalna 5000 USD z limitem na poziomie 

mniejszej niespełnionej potrzeby wnioskodawcy lub płatności za czynsz / kredyt hipoteczny.  
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5. Jak w programie definiuje się szody fizyczne wyrządzone przez huragan Ida/Henri? 
- Uszkodzenia struktury (podłóg, ścian, okien), kiedy są one bezpośrednim wynikiem fizycznych 

szkód spowodowanych silnym wiatrem, odłamkami i/lub zalaniem. 
- Uszkodzenia maszyn, sprzętu, armatury i zapasów magazynowych – kiedy są one bezpośrednim 

wynikiem fizycznych szkód spowodowanych silnym wiatrem, odłamkami i/lub zalaniem.  
 

6. Jaka dokumentacja jest wymagana w programie? 
- Dowód uszkodzenia: 

o Wyraźne zdjęcie uszkodzenia, zarówno przed, jak i po, jeśli to możliwe; zdjęcia powinny 
także obejmować elementy identyfikujące budynek/strukturę, jeśli to możliwe. Wykonawcy 
oszacowują i/lub mogą wystawić faktury, które również mogą być użyte jako dowód 
uszkodzeń.  

- Dowód zapotrzebowania: 
o Wycena napraw, rachunki. 

- Dowód płatności za czynsz / kredytu hipotecznego: 
o Dowód anulowanego czeku, kopia rachunku elektronicznego przelewu. 

 Umowa najmu / kredytu hipotecznego powinna być dołączona do dowodu płatności. 
 

7. Dodatkowe wymagania dotyczące kwalifikowalności w programie. 

Aby być uprawnionym do udziału w programie wsparcia Ida/Henri, podmiot wnioskujący musi: 

- Istnieć i działać 1 sierpnia 2021 r. 
- Wnioskodawcy muszą posiadać sierpniową płatność z tytułu najmu / kredytu hipotecznego w 

wysokości przynajmniej 1000 USD i posiadać niespełnione potrzeby (uszkodzenia, utrata zysków) 
przewyższające kwotę 1000 USD.  

- Odnieść fizyczne uszkodzenia na komercyjnej lokalizacji firmy w wyniku huraganu Henri w dniach 
22‒23 sierpnia 2021 r. i/lub huraganu Ida w dniach 1‒3 września 2021 r.  

- Być zarejestrowanym jako osoba prowadząca działalność gospodarczą w stanie New Jersey w czasie 
składania wniosku; jeśli będzie to wymagane w ramach dowodu, należy przedstawić ważny 
certyfikat rejestracji firmy (ang. Business Registration Certificate, BRC). Jeśli MŚP nie jest uznane 
przez Wydział podatkowy, wtedy MŚE musi dostarczyć dowód rejestracji w stanie przed 1 sierpnia 
2021 r. i ważny certyfikat rejestracji firmy (BRC). MŚP będą miały 7 dni kalendarzowych od 
pierwszego powiadomienia organów, aby wypełnić to wymaganie. Bez obecnego statusu rejestracji 
otrzymanego z Wydziału podatkowego lub ważnego BRC nie zostanie przyznana żadna 
dotacja.Podmioty mogą zweryfikować swoją rejestrację tutaj: 
https://www1.state.nj.us/TYTR_BRC/jsp/BRCLoginJsp.jsp. 

- Mieć dobrą opinię w Wydziale ds. pracy i rozwoju pracowników stanu New Jersey (New Jersey 
Department of Labor and Workforce Development, LWD), Wydziale usług publicznych stanu New 
Jersey (New Jersey Department of Human Services, DHS) (jeśli wnioskodawca mu podlega), 
Wydziale ds. dzieci i rodziny (Department of Children and Families, DCF) (jeśli wnioskodawca mu 
podlega) oraz Oddziale ds. kontroli napojów alkoholowych stanu New Jersey (New Jersey Division 
of Alcoholic Beverage Control, ABC) (jeśli wnioskodawca mu podlega) w czasie składania 
wniosku, jak określono do wyłącznej kompetencji LWD, DHS, DCF i ABC. 

- Posiadać nie więcej niż 50 ekwiwalentów pracowników pełnoetatowych wykazanych w ostatnim 
formularzy WR-30. Definicja NJEDA ekwiwalentu pracownika pełnoetatowego jest określona w 
następnym pytaniu. 

https://www1.state.nj.us/TYTR_BRC/jsp/BRCLoginJsp.jsp


- Posiadać fizyczną lokalizację w stanie New Jersey (np. biuro, punkt sprzedaży, magazyn, zakład 
produkcyjny itp.) Firmy prowadzone w domach NIE są uprawnione do udziału w programie. Osoby 
wynajmujące również NIE są uprawnione do udziału w programie. 

- Nie być aktywnie wyłączonym lub usuniętym przez stan New Jersey lub rząd federalny. 
 

8. Co oznacza pojęcie „ekwiwalent pracownika pełnoetatowego”? 
- Nie należy mylić ekwiwalentu pracownika pełnoetatowego ze stanowymi wytycznymi dotyczącymi 

pracownika pełnoetatowego. To, czy pracownik kwalifikuje się jako ekwiwalent pracownika 
pełnoetatowego, zależy od liczby przepracowanych tygodni i uzyskanego wynagrodzenia. Narzędzie 
online do oszacowania wysokości dotacji NJEDA pomoże Państwu określić liczbę ekwiwalentów w 
Państwa firmie. Do celów tego programu NJEDA określa liczbę ekwiwalentów w oparciu o 
najnowszy formularz WR-30 (za drugi kwartał 2021 r.). Aby określić swoje ekwiwalenty, należy 
odwiedzić stronę https://forms.business.nj.gov/grant-4/size/. Uwaga: narzędzie służy wyłącznie do 
określenia ekwiwalentu, a NIE wysokości dotacji. 

- Ekwiwalent pracownika pełnoetatowego nie obejmuje niezależnych wykonawców 1099. 

 

9. Od mojej firmy nie wymaga się składania formularza WR-30 (spółka jednoosobowa, spółka, spółka 
jednoosobowa sp. z o.o., niezależny wykonawca 1099 itp.). Czy moja firma się kwalifikuje? 
- Jeśli podmiot istniał i działał 1 sierpnia 2021 r., ten sam podmiot jest w pełni i poprawnie 

zarejestrowany do prowadzenia działalności w stanie i spełnia wszystkie inne kryteria 
kwalifikowalności, to się kwalifikuje.  
  

10. Biuro rachunkowe lub Organizacja pracodawców (Professional Employer Organization, PEO) wypełnia 
mój formularz WR-30, czy moja firma jest uprawniona? 
- Tak, NJEDA rozumie, że firmy wykorzystują biura rachunkowe lub PEO do wypełniania formularzy 

WR-30 w ich imieniu. W takich sytuacjach biura rachunkowe lub PEO muszą dostarczyć NJEDA nr 
pracownika lub nazwisko, liczbę przepracowanych tygodni i uzyskane wynagrodzenie w formacie 
podobnym do formularza WR-30, który złożyli w imieniu Państwa firmy. 

- Państwa firma może dostarczyć ten dokument w trakcie procesu weryfikacji.  
 

11. Czy jednostki religijne (kościoły, świątynie, synagogi i inne) kwalifikują się? 
- Tak, jednak takie jednostki będą poddane specyficznym pytaniom o różne wykorzystanie budynku 

(kościoła, świątyni, synagogi i innych), na które zostanie przeznaczona dotacja, by zapłacić za najem 
lub spłacić kredyt hipoteczny. Dotacje nie mogą być użyte na działalność religijną.  

 
12. Moja firma jest organizacją non-profit, czy się kwalifikuje? 

- Jeśli Państwa firma jest zarejestrowana w IRS jako 501(c) organizacja non-profit, mogą się Państwo 
kwalifikować, pod warunkiem, że Państwa firma spełnia inne wymagania programu. 

 
13. Moja firma posiada wiele lokalizacji. Czy mogę złożyć osobny wniosek dotyczący każdej z nich? 

- Wnioski mają ograniczenie do 1 wniosku na jeden Federalny numer identyfikacyjny pracodawcy 
(Federal Employment Identification Number, FEIN). Jeśli Państwa firma ma 5 różnych numerów 
FEIN, wtedy mogą Państwo aplikować 5 razy, ale wnioski należy składać osobno w przypadku 
każdej firmy (z własnym numerem FEIN). 

- Jeśli Państwa firma posiada tylko 1 numer FEIN i 5 lokalizacji, są Państwo uprawnieni do 1 dotacji i 
mogą składać wniosek tylko do jednego numeru FEIN. 
 

https://forms.business.nj.gov/grant-4/size/


- Moja firma ma 5 lokalizacji. Wszystkie są zarejestrowane pod 1 numerem FEIN z 60 ekwiwalentami 
pracowników pełnoetatowych. Czy mogę przesuwać pracowników pomiędzy lokalizacjami? 

o Lokalizacja pracownika nie wpływa na kwalifikację wniosku. Zatem firma nie może 
przesuwać pracowników do innej lokalizacji, aby spełnić wymagania programowe.  

o Jak wspomniano, wniosek składa się w oparciu o FEIN. W tym przykładzie wnioskodawca 
nie będzie uprawniony, ponieważ przekracza maksymalną liczbę 50 ekwiwalentów w 
programie. 

 
 

14. Moja firma ma wiele lokalizacji pod jednym numerem FEIN. Które miejsce jest uważane za główną 
lokalizację mojej firmy? 
- Do celów tego programu za główną lokalizację firmy uznaje się adres, gdzie pracuje większość 

pracowników. Jeśli żadna lokalizacja nie ma większej liczby pracowników i wszystkie mają tę samą 
ich liczbę, główną lokalizacją staje się ta, która generuje największe przychody. Jeśli wciąż istnieje 
wiele lokalizacji, które spełniają kryteria, główną staje się ta, która została otworzona jako pierwsza.  

 
15. Co to jest „duplikat zasiłku” (Duplicate of Benefit, DOB)? 

- DOB występuje, kiedy podmiot otrzymuje wsparcie z wielu źródeł na ten sam cel. Jednym z 
przypadków jest zgromadzenie kwoty wsparcia przekraczającej potrzeby podmiotu. Aby uniknąć 
DOB, NJEDA zmniejszy kwotę dotacji o kwotę innego wsparcia na ten sam cel. Jeśli jednak 
potrzeba przewyższa kwotę wsparcia, nie ma mowy o DOB. 


