Departament Bezpieczeństwa Zatrudnienia stanu Illinois

Pismo z ustaleniami ws. UI – objaśnienie

Szanowny Wnioskodawco!
W załączeniu znajduje się pismo z ustaleniami ws. świadczenia z tytułu ubezpieczenia na wypadek
bezrobocia (Unemployment Insurance, UI). Departament Bezpieczeństwa Zatrudnienia stanu Illinois
(Illinois Department of Employment Security, IDES) rozumie, że wnioskowanie o zasiłek dla
bezrobotnych może być wyzwaniem. Dlatego departament służy pomocą. Niniejsza broszura z
objaśnieniem ma na celu pomóc lepiej zrozumieć załączone pismo z ustaleniami ws. świadczenia UI.
Wyjaśnienia dotyczące pisma z ustaleniami ws. UI
Załączone pismo z ustaleniami w sprawie świadczenia dla
bezrobotnych UI odpowie na najistotniejsze pytania dotyczące
Twojego wniosku o zasiłek dla bezrobotnych, takie jak:
1. Czy jestem uprawniony(-a) do otrzymywania świadczeń?
W dolnej części pisma z ustaleniami ws. UI, w nagłówku Określenie
kwotowe UI odszukaj Tygodniową kwotę świadczenia (Weekly Benefit
Amount).
➢ Wartość „0” oznacza, że nie jesteś obecnie uprawniony(-a) do
otrzymywania regularnych świadczeń z tytułu zasiłku dla
bezrobotnych. Na drugiej stronie pisma znajdziesz informację, co
robić dalej.
➢ Wartość od „51,00” do „484,00” oznacza, że jesteś uprawniony(a) do otrzymywania regularnych świadczeń dla bezrobotnych z
tytułu UI.
2. Ile wynosi świadczenie?
Liczba pod tą samą Tygodniową kwotą świadczenia (Weekly Benefit
Amount, WBA) wskaże, jaką kwotę możesz otrzymać tygodniowo.
Minimalna kwota WBA wynosi 51 USD, a maksymalna 484 USD. Jeżeli
masz na utrzymaniu inne osoby, do kwoty WBA zostanie dodany
zasiłek na osoby pozostające na utrzymaniu i otrzymasz pełną kwotę
świadczenia na tydzień ujętą po prawej stronie.
3. Jak otrzymam świadczenia?
Aby otrzymać świadczenia, należy dokonać „poświadczenia”,
odpowiadając co drugi tydzień na podstawowe pytania. To pomoże
IDES w weryfikacji ciągłości Twojego uprawnienia do świadczeń. W
górnej części pisma z ustaleniami ws. UI znajdziesz fragment z
pierwszą datą poświadczenia. W tym dniu musisz dokonać
poświadczenia poprzez stronę internetową IDES lub system Tele-

Słowniczek pojęć
Dodatkowy wniosek o zasiłek: Wniosek
złożony na początku drugiej lub kolejnej
przerwy w zatrudnieniu w ciągu rocznego
okresu uprawnień zasiłkowych.
Okres bazowy: Pierwsze cztery z ostatnich
pięciu pełnych kwartałów kalendarzowych
poprzedzających bezpośrednio roczny okres
uprawnień zasiłkowych. Wykorzystywany do
określenia, czy wnioskodawca otrzymał w tym
czasie wynagrodzenie w wysokości
kwalifikującej go do otrzymania zasiłku dla
bezrobotnych. Jeżeli wnioskodawca nie
kwalifikuje się do świadczeń w okresie
bazowym, można uwzględnić cztery ostatnie
pełne kwartały jako alternatywny okres
bazowy.
Świadczenia: Kwoty wypłacane co dwa
tygodnie uprawnionym wnioskodawcom.
Roczny okres uprawnień zasiłkowych: Roczny
okres uprawnień zasiłkowych wnioskodawcy
zwykle zaczyna się w niedzielę poprzedzającą
tydzień, w którym wnioskodawca po raz
pierwszy wystąpił z wnioskiem. Roczny okres
uprawnień zasiłkowych trwa cały rok, licząc od
wyżej wskazanego dnia.
Wnioskodawca: Osoba, która wnioskuje o
świadczenia / otrzymuje świadczenia z tytułu
ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.
Poświadczenie: Proces odpowiadania na
podstawowe pytania on-line lub telefonicznie,
mający na celu informowanie o obecnym
statusie zatrudnienia wnioskodawcy. Na
podstawie poświadczenia określa się ciągłość
uprawnień wnioskodawcy do świadczeń oraz w
jaki sposób świadczenia te są wypłacane.
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Serwis (zalecamy skorzystanie ze strony internetowej). Przygotuj się
na podanie miejsca zatrudnienia oraz kwoty brutto wynagrodzenia
otrzymanego w ciągu ostatnich dwóch tygodni.
Dodatkowo zostanie dla Ciebie wyznaczony dzień poświadczenia raz
na dwa tygodnie, który również podany jest w górnej części pisma. Co
dwa tygodnie, licząc od dnia pierwszego poświadczenia, w
poniedziałek, wtorek lub środę musisz ponownie poświadczyć swoje
uprawnienia do zasiłku. Jeżeli nie jesteś w stanie poświadczyć
uprawnień w wyznaczonym dniu, możesz złożyć poświadczenie w
czwartek lub piątek tego samego tygodnia. Uwaga: świadczenia
otrzymasz każdorazowo 2-3 dni po skutecznym poświadczeniu.
Inne ważne kwestie
Metody wypłacania świadczenia
Świadczenia zostaną wypłacone na kartę płatniczą lub bezpośrednio
na konto. Jeżeli we wniosku nie wybrałeś(-aś) wpłaty na konto,
otrzymasz od IDES kartę płatniczą. W piśmie z ustaleniami ws. UI
znajdziesz instrukcję zmiany metody wypłacania świadczenia.

Słowniczek pojęć – c. d.
Zasiłek na osoby pozostające na
utrzymaniu: Świadczenie dodatkowe do
tygodniowej kwoty świadczenia, jeżeli
wnioskodawca ma na utrzymaniu (1)
dziecko poniżej 18. roku życia lub (2)
niepracującego małżonka
nieuprawnionego do zasiłku dla
bezrobotnych z tytułu UI. Wnioskodawca
może złożyć wniosek o zasiłek na dziecko
lub na małżonka na utrzymaniu, ale nie
na obie osoby jednocześnie. Fakt
posiadania na utrzymaniu większej liczby
dzieci nie powoduje wzrostu
dodatkowego świadczenia dla
wnioskodawcy.

Maksymalna wysokość świadczenia:
Całkowita kwota świadczenia, do której
uprawniony jest wnioskodawca w
rocznym okresie uprawnień zasiłkowych.
Jest to kwota WBA pomnożona przez 26
tygodni.

Określenie kwotowe: Decyzja
określająca kwotę świadczenia, do której
uprawniony jest wnioskodawca. Inna
nazwa to: ustalenia ws. UI.

Nie składałeś(-aś) wniosku o świadczenie dla bezrobotnych (UI)?
Jeżeli w ostatnich dniach nie składałeś(-aś) wniosku o świadczenie dla
bezrobotnych UI, a mimo to otrzymałeś(-aś) pismo z ustaleniami
dotyczącymi tego zasiłku, mogłeś(-aś) paść ofiarą kradzieży tożsamości.
Więcej informacji uzyskasz na stronie ides.illinois.gov/fraud

Kwalifikacja na podstawie
dochodów: Uprawnienie wnioskodawcy
do świadczenia dla bezrobotnych z tytułu
UI w oparciu o dochody otrzymane w
okresie bazowym.

Kwalifikacja na podstawie innej niż
dochody: Powody inne niż kryteria

Jeżeli twoja Tygodniowa kwota świadczenia (WBA) wynosi „0 USD”
Jeżeli twoja Tygodniowa kwota świadczenia (WBA) wynosi „0 USD”,
oznacza to, że nie otrzymałeś(-aś) wystarczającego wynagrodzenia w
okresie bazowym, aby móc się zakwalifikować do regularnych
zasiłków dla bezrobotnych. Jeżeli nie chcesz się odwoływać od tej
decyzji, nadal możesz być uprawniony(-a) do otrzymania wsparcia z
programu pomocy dla bezrobotnych w czasie pandemii (PUA) –
doraźnego programu federalnego dla samozatrudnionych, osób
samozatrudnionych (freelancerów) i niezależnych wykonawców.
Więcej szczegółowych informacji o PUA i wnioskowaniu o pomoc
znajdziesz na stronie ides.illinois.gov/PUA
Prawo do odwołania się

dochodowe, mające wpływ na
uprawnienie wnioskodawcy do
świadczenia dla bezrobotnych z tytułu
UI,, np. niezdolność i niedostępność do
pracy, dobrowolne odejście itp., po które
sięgnie IDES, jeżeli pojawiłaby się kwestia
kwalifikacji wnioskodawcy do świadczeń
na podstawie innej niż dochody.

Tygodniowa kwota świadczenia
(Weekly Benefit Amount, WBA):
Otrzymywana raz w tygodniu kwota, do
której uprawniony jest wnioskodawca,
bez zasiłku na osoby pozostające na jego
utrzymaniu, jeżeli wnioskodawca spełnia
warunki do uzyskania świadczeń.
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Jeżeli nie zgadasz się z ustaleniami w sprawie UI, możesz złożyć odwołanie w ciągu 30 dni od daty
nadania pisma z ustaleniami ws. UI. Więcej informacji na temat odwoływania się znajdziesz na końcu
pisma. Uwaga: Jeżeli złożyłeś(-aś) odwołanie, należy nadal poświadczać tygodnie bez zatrudnienia,
nawet w sytuacji, gdy nie będziesz otrzymywać świadczeń, do czasu wydania decyzji w odwołaniu.
Jeżeli wrócisz do pracy
Dokonując poświadczenia, wskazujesz, czy przez ostatnie dwa tygodnie pracowałeś(-aś) lub
otrzymywałeś(-aś) wynagrodzenie. Jeżeli wrócisz do pracy i zarobisz więcej niż Twoja kwota WBA, nie
otrzymasz zasiłku za dany tydzień. Jeżeli chcesz ponownie ubiegać się o zasiłek w ciągu tego samego
rocznego okresu uprawnień zasiłkowych, musisz złożyć dodatkowy wniosek o zasiłek (Additional Claim).

Tłumaczenie na inne języki:
hiszpański: ides.illinois.gov/UIFinding-Spanish
polski: ides.illinois.gov/UIFinding-Polish
chiński: ides.illinois.gov/UIFinding-Chinese
arabski: ides.illinois.gov/UIFinding-Arabic
hindi: ides.illinois.gov/UIFinding-Hindi
tagalog: ides.illinois.gov/UIFinding-Tagalog

