
Czek żywnościowy WIC 

Numer identyfikacyjny 

uczestnika programu WIC

Nazwisko osoby lub rodziny, 

dla której przeznaczona jest 

żywność.

Data „Wazny od” (Not Good 

Before) oznacza termin 

rozpoczęcia ważności bonu.

Data „Wazny do” (Not 

Good After) oznacza 

termin upływu 

ważności bonu.

W polu „Naleznosc 

do zapłaty” (Pay 

Exactly) sprzedawca 

wpisuje łączną cenę 

zakupu produktów 

wyszczególnionych 

na czeku.

Wykaz produktów spożywczych do nabycia 

przez uczestnika programu na podstawie 

czeku. W celu sprawdzenia, czy dane 

produkty spożywcze są dozwolone, 

należy posłużyć się kartą dopuszczalnych 

produktów spożywczych w ramach 

programu WIC Stanu Nowy Jork.

Miejsce na podpis uczestnika lub 

jego przedstawiciela. Podpisać 

NIEBIESKIM LUB CZARNYM TUSZEM 

PO wpisaniu przez sprzedawcę w 

polu „Naleznosc do zapłaty” 

prawidłowej kwoty w dolarach 

amerykańskich.

Miejsce na datę. Uczestnik lub jego 

przedstawiciel wpisuje datę NIEBIESKIM LUB 

CZARNYM TUSZEM zgodnie z formatem daty 

przewidzianym w polach Wazny od / Wazny do, 

PO wpisaniu przez sprzedawcę w polu 

„Naleznosc do zapłaty” prawidłowej kwoty 

w dolarach.

01/163784 (Polish)



•  Czeki powinny być opatrzone datą, najlepiej 
w formacie MM/DD/RRRR (przykładowo: 
04/12/2015).

•  Dopuszcza się także inny format daty 
powszechnie używany w Stanach 
Zjednoczonych (przykładowo: 4/12/15, 
04/12/15).

•  Nie należy wpisywać miesiąca słownie 
(przykładowo: 12 kwietnia 2015 r.).

•  Jeżeli uczestnik lub jego przedstawiciel 
błędnie wpisze datę na czeku, powinien 
przekreślić niewłaściwą datę, zamieścić 
para�ę i wpisać prawidłową datę nad 
przekreśleniem.

•  Czeku nie można datować z użyciem stempla 
datownika.
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PRZED ZAKUPAMI UPEWNIJ SIĘ, ŻE POSIADASZ:

•  Kartę identyfikacyjną uczestnika programu WIC.

•  Kartę dopuszczalnych produktów spożywczych w 
ramach programu WIC.

•  NIEPODPISANE, ważne czeki WIC.

PODCZAS ZAKUPÓW:

•  Dokładnie sprawdź, jakie produkty są wymienione 
na czeku.

•  Użyj karty dopuszczalnych produktów spożywczych w 
ramach programu WIC, aby wybrać dozwolone produkty 
spożywcze.

•  Na czeku WIC podane jest, ile sztuk (np. jedno opakowanie) 
i jaki rozmiar (np. 64 uncje) produktu możesz nabyć.

PODCZAS ZAKUPÓW:

•  Nie korzystaj z kas ekspresowych, kas z płatnością 
wyłącznie gotówką ani kas samoobsługowych.

•  Umieść na taśmie produkty spożywcze pogrupowane 
według zawartości czeków WIC.

•  Umieść odpowiedni, niepodpisany czek WIC na każdej 
grupie produktów.

•  Poinformuj kasjera, że zamierzasz wykorzystać czeki WIC.

•  Nigdy nie podpisuj czeków WIC przed zakupem.

•  Po wpisaniu przez kasjera łącznej należności w polu 
NALEZNOSC DO ZAPŁATY, umieść na czeku 
podpis i datę NIEBIESKIM LUB CZARNYM TUSZEM.

PRZED ODEJŚCIEM OD KASY:

•  Sprawdź, czy masz wszystkie produkty wymienione na 
każdym z czeków.

N A  M I E J S C A !  G O T Ó W ?  N A  Z A K U P Y !

NIE UMIESZCZAJ PODPISU I DATY 

NA CZEKU WIC, ZANIM KASJER 

NIE WPISZE ŁĄCZNEJ NALEŻNOŚCI 

W ODPOWIEDNIM POLU.

Ważne wskazówki


