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ŚWIADCZENIE DLA
BEZROBOTNYCH (UI) DLA
PRACOWNIKÓW NA
PRZYMUSOWYM URLOPIE

Jak ubiegać się o świadczenia, jeśli zostałeś(-aś) tymczasowo pozbawiony pracy

UBIEGANIE SIĘ O
ŚWIADCZENIA

Możesz ubiegać się o świadczenia (lub inaczej mówiąc,
złożyć wniosek o zasiłek) on-line lub telefonicznie. Po
upływie 7-10 dni od złożenia wniosku oczekuj pisma z
ustaleniami w sprawie świadczenia z tytułu ubezpieczenia
od bezrobocia (Unemployment Insurance, UI). Pismo to
będzie zawierać tygodniową kwotę świadczenia oraz
pierwszy termin, kiedy należy dokonać poświadczenia.

POŚWIADCZENIE W CELU
UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ

Pamiętaj: Poświadczenie to sposób otrzymywania świadczeń. W
dniu wskazanym w liście dotyczącym UI uzyskaj dostęp do
Internetu i odpowiedz na pytania poświadczające dotyczące
poprzednich dwóch tygodni bezrobocia. Przygotuj się do złożenia
oświadczenia, czy pracowałeś(-aś) i jakie były Twoje zarobki brutto
w każdym z ostatnich dwóch tygodni.

OTRZYMAJ ŚWIADCZENIA

Jeśli kwalifikujesz się, wówczas 2-3 dni po poświadczeniu w
sprawie świadczeń płatność zostanie dokonana na Twoją
kartę debetową lub poprzez bezpośrednią wpłatę. Aby
nadal otrzymywać świadczenia, musisz co dwa tygodnie
kontynuować poświadczanie (w tym samym dniu tygodnia
wskazanym w liście dotyczącym UI).

CZY JESTEM
ZDOLNY(-A) I
DOSTĘPNY(-A) DO
PRACY?

Podczas dokonywania poświadczenia zostaniesz zapytany(-a), czy
jesteś zdolny(-a) i dostępny(-a) do pracy. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli
pracownik przebywający na przymusowym urlopie jest fizycznie zdolny
do wykonywania swoich obowiązków i tylko czeka na wezwanie do
pracy, uznaje się go za osobę zdolną i dostępną do pracy.

KIEDY WRACASZ DO PRACY

Dokonując poświadczenia, za każdym razem wskazujesz, czy
którymś z ostatnich dwóch tygodni pracowałeś(-aś) i/lub
otrzymywałeś(-aś) wynagrodzenie. Jeśli Twoje zarobki są równe lub
przekraczają tygodniową kwotę świadczenia, wówczas nie
kwalifikujesz się do zasiłku za dany tydzień. Jeśli w swoim
pierwotnym wniosku podałeś(-aś) datę powrotu do pracy, nie
możesz też otrzymywać świadczeń po tej dacie, chyba że
dokonałeś(-aś) aktualizacji na swoim koncie.

JEŚLI PONOWNIE ZOSTAŁEŚ(-AŚ)
POZBAWIONY(-A) PRACY

Jeżeli ponownie zostałeś(-aś) pozbawiony(-a) pracy, musisz jak
najszybciej złożyć dodatkowy wniosek o zasiłek. Nie możesz w
dalszym ciągu poświadczać w ramach poprzedniego wniosku o
zasiłek. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat
dodatkowych wniosków o zasiłek.
ZŁÓŻ WNIOSEK

POŚWIADCZ

OBSŁUGA KLIENTA
800-244-5631

