PROGRAM ZASIŁKÓW DLA BEZROBOTNYCH Z POWODU KRYZYSU
WYWOŁANEGO PANDEMIĄ (PEUC) ORAZ PROGRAM ZASIŁKÓW
ROZSZERZONYCH EXTENDED BENEFITS (EB)
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
AKTUALIZACJA STYCZEŃ 2021

PYT.: JAKIE ROZSZERZENIA ZASIŁKÓW DLA BEZROBOTNYCH SĄ OBECNIE DOSTĘPNE?
Odp.: Obecnie istnieją dwa programy rozszerzeń: program zasiłków dla bezrobotnych z powodu kryzysu wywołanego
pandemią (Pandemic Emergency Unemployment Compensation; PEUC), utworzony na mocy ustawy federalnej CARES Act,
a także program zasiłków rozszerzonych (Extended Benefits; EB), który wchodzi w życie na mocy prawa stanowego,
gdy dany stan osiągnie określoną wysoką stopę bezrobocia.
Zgodnie z prawem federalnym, programy te są dostępne jedynie dla osób otrzymujących tradycyjny zasiłek dla bezrobotnych
(Unemployment Insurance; UI). Osoby otrzymujące zasiłki w ramach programu pomocy dla osób bezrobotnych na skutek
pandemii (Pandemic Unemployment Assistance; PUA), nie są uprawnione do otrzymywania zasiłków PEUC lub EB, ale mogą
obecnie otrzymać do 57 tygodni zasiłków PUA.

PROGRAM ZASIŁKÓW DLA BEZROBOTNYCH Z POWODU
KRYZYSU WYWOŁANEGO PANDEMIĄ (PEUC)

PROGRAM ZASIŁKÓW ROZSZERZONYCH

Zapewnia 24 tygodni dodatkowych zasiłków

Zapewnia 20 tygodni dodatkowych zasiłków (od stycznia
2021 r. – może się to zmienić, jeśli stopa bezrobocia
w stanie Nowy Jork spadnie)

Dostępny zgodnie z zasadami obowiązującymi na dzień 5
kwietnia 2020 r.

Dostępny zgodnie z zasadami obowiązującymi w tygodniu
zasiłkowym kończącym się 5 kwietnia 2020 r.

Traci ważność w tygodniu zasiłkowym kończącym się 14 marca
2021 r. Wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek o przyznanie
świadczeń PEUC do 14 marca 2021 r. lub wcześniej i nadal
kwalifikują się do otrzymywania dodatkowych tygodni, mogą
nadal ubiegać się o świadczenia do czasu zgromadzenia
maksymalnej liczby tygodni lub tygodnia kończącego się 11
kwietnia 2021 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Obecnie mieszkańcy stanu Nowy Jork kwalifikują się do
zasiłków rozszerzonych zgodnie z zasadami federalnymi,
ze względu na wysoką stopę bezrobocia. Może się to
zmienić, gdy zmieni się stopa bezrobocia.

PYT.: KTO JEST UPRAWNIONY DO PROGRAMU PEUC?
Odp.: Aby być uprawnionym do programu PEUC, trzeba najpierw wykorzystać 26 tygodni zwykłych zasiłków
UI i nadal być bezrobotnym.
PYT.: KTO JEST UPRAWNIONY DO PROGRAMU EB?
Odp.: Aby być uprawnionym do programu EB, trzeba najpierw wykorzystać całe 26 tygodni zwykłych zasiłków dla
bezrobotnych oraz całe 24 tygodni zasiłków dla bezrobotnych z powodu kryzysu wywołanego pandemią (PEUC) (łącznie 50
tygodni zasiłków) oraz nadal być bezrobotnym.
Istnieją dwa alternatywne scenariusze, które mogą zapewnić Ci kwalifikacje do EB przed otrzymaniem 20 tygodni świadczeń:
1.

Jeśli rok zasiłkowy dla zwykłego zasiłku dla bezrobotnych skończył się po 1 lipca 2019 r., a dana osoba otrzymała 13
tygodni zasiłków PEUC, lub

2.

Przeszedłeś na EB po otrzymaniu pierwszych 13 tygodni PEUC, zanim program został przedłużony w grudniu 2020 roku.

Osoby, które są obecnie zatrudnione, nie mogą zrezygnować z pracy, aby ubiegać się o zasiłki rozszerzone – takie
postępowanie skutkuje dyskwalifikacją.

PYT.: ILE DODATKOWYCH TYGODNI ZASIŁKÓW OFERUJĄ PROGRAMY PEUC I EB?
Odp.: Tradycyjny zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest przez 26 tygodni. Od stycznia 2021 r., PEUC oferuje 24 tygodni
dodatkowych zasiłków, a EB oferuje 13 lub 20 tygodni dodatkowych zasiłków jako przedłużenie tygodni zasiłków PEUC,
w zależności od stopy bezrobocia w stanie Nowy Jork. Oznacza to, że mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą być uprawnieni
do otrzymania łącznie 63 lub 70 tygodni zasiłków dla bezrobotnych, w zależności od daty złożenia wniosku i w zależności
od tego, czy rząd federalny uzna, że w stanie Nowy Jork panuje „wysokie bezrobocie” lub „bardzo wysokie bezrobocie”.
Od stycznia 2021 roku, mieszkańcy stanu Nowy Jork kwalifikują się do 20 dodatkowych tygodni zasiłków rozszerzonych.
PYT.: ILE WYNOSZĄ DODATKOWE ZASIŁKI?
Odp.: Tygodniowa stawka będzie taka sama jak kwota tradycyjnego zasiłku dla bezrobotnych, którą oblicza się na podstawie
wysokości ostatnich zarobków. Kwotę tę można oszacować za pomocą tego kalkulatora: labor.ny.gov/benefit-rate-calculator/
PYT.: CZY OPRÓCZ KAŻDEJ WYPŁATY PEUC I EB OTRZYMAM ŚWIADCZENIA UZUPEŁNIAJĄCE?
Odp.: Jako osoby bezrobotne, osoby kwalifikujące się do PEUC i EB są również uprawnione do otrzymywania federalnego
zasiłku dla bezrobotnych w stanie pandemii (FPUC) w wysokości 600 USD na tydzień za tygodnie świadczeń kończące się
5.04.2020 do 26.07.2020 i 300 USD na tydzień za tydzień świadczeń kończący się 3.01.2021 do 14.03.2021.
PYT.: WYKORZYSTAŁEM(-AM) PRZYSŁUGUJĄCE MI ZASIŁKI Z PROGRAMU POMOCY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA
SKUTEK PANDEMII (PANDEMIC UNEMPLOYMENT ASSISTANCE; PUA) CZY PRZYSŁUGUJE MI PEUC LUB EB?
Odp.: PEUC i EB są dostępne jedynie dla osób otrzymujących tradycyjny zasiłek dla bezrobotnych, nie PUA. Jednak zgodnie
z przepisami federalnymi osoby otrzymujące zasiłki z programu pomocy dla osób bezrobotnych na skutek pandemii (PUA)
są teraz uprawnione do otrzymywania zasiłków przez maksymalnie 57 tygodni.
PYT.: OD KIEDY I JAK DŁUGO BĘDĄ DOSTĘPNE ZASIŁKI ROZSZERZONE?
Odp.: Zasiłki rozszerzone są dostępne od tygodnia kończącego się 5 lipca 2020 r., z tym że przed otrzymaniem EB należy
najpierw wykorzystać wszystkie 26 tygodni tradycyjnego UI i 24 tygodni PEUC. Uwaga: Osoby, które rozpoczęły otrzymywanie
zasiłku EB przed wydłużeniem okresu trwania programu PEUC z 13 do 24 tygodni w grudniu 2020 r., otrzymają 20 tygodni
zasiłku EB, zanim będą mogły otrzymać dodatkowe świadczenia PEUC.
PYT.: JAK MOŻNA SPRAWDZIĆ, CZY JEST SIĘ UPRAWNIONYM DO EB?
Odp.: Departament Pracy wyśle pisma z instrukcjami do osób, które mogą być uprawnione do EB. Osoby, które uważają,
że są uprawnione do EB, ale nie otrzymały jeszcze pisma, powinny podjąć następujące działania:
Jeśli rok zasiłkowy jeszcze się nie skończył, należy nadal pobierać zasiłki tak jak do tej pory, za pomocą jednej z poniższych
metod. Osoby te zaczną automatycznie ubiegać się o zasiłki rozszerzone:
•

Online na stronie www.labor.ny.gov/signin. Należy zalogować się na stronie „Moje usługi online” wybrać „Usługi dla
Bezrobotnych”, a następnie sekcję „Ubiegaj się o cotygodniowe świadczenia”.

•

Telefonicznie: Należy zadzwonić pod bezpłatny numer telefonu: 888-581-5812 Automatyczny system telefoniczny
Tel-Service jest dostępny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

•

Instrukcje dla użytkowników TTY/TDD (osoby z upośledzeniem słuchu): Należy zadzwonić do operatora pod numer
800-662-1220 i poprosić go, aby zadzwonił pod numer 888-783-1370.

•

Instrukcje dla użytkowników systemu transmisji wideo: Należy skontaktować się z operatorem i poprosić go
o połączenie z numerem 888-783-1370.

Jeśli rok zasiłkowy skończył się, należy złożyć nowy wniosek. Aby złożyć nowy wniosek, należy skorzystać z jednej
z poniższych metod:
•

Online na stronie unemployment.labor.ny.gov: Należy wybrać „Zaloguj się”, a następnie „Składanie wniosku”.
W celu dokończenia procesu składania wniosku trzeba zadzwonić do Telefonicznego Centrum Wniosków.

•

Telefonicznie: Należy zadzwonić do Telefonicznego Centrum Wniosków pod numerem 1-888-209-8124 dostępny od
poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 19:30, wybrać opcję językową, a następnie nacisnąć „2”, aby złożyć
wniosek. Po podaniu potrzebnych informacji należy porozmawiać z przedstawicielem w celu dokończenia procesu
składania wniosku.

•

Instrukcje dla użytkowników TTY/TDD (osoby z upośledzeniem słuchu): Należy zadzwonić do operatora pod numer
800-662-1220 i poprosić go, aby zadzwonił pod numer 888-783-1370.

•

Instrukcje dla użytkowników systemu transmisji wideo: Należy skontaktować się z operatorem i poprosić go
o połączenie z numerem 888-783-1370.

PYT.: JAK UBIEGAĆ SIĘ O TYGODNIOWE ZASIŁKI W RAMACH ROZSZERZEŃ?
Odp.: O dodatkowe tygodnie PEUC lub EB należy ubiegać się w ten sam sposób co w przeszłości o zasiłki tygodniowe. Można
to zrobić online na stronie www.labor.ny.gov/signin lub telefonicznie za pośrednictwem systemu Tel-Service pod numerem
888-581-5812. Nie trzeba rozmawiać z przedstawicielem Telefonicznego Centrum Wniosków.
PYT.: JAKIE SĄ WYMAGANIA ZWIĄZANE Z POSZUKIWANIEM PRACY DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH EB?
Odp.: Wymagania związane z poszukiwaniem pracy są takie same jak w przypadku tradycyjnego zasiłku dla bezrobotnych
(patrz: https://labor.ny.gov/ui/claimantinfo/work-search.shtm).
PYT.: CO JEŚLI BIORĘ UDZIAŁ W SZKOLENIU ZATWIERDZONYM PRZEZ DEPARTAMENT PRACY STANU NOWY JORK?
Odp.: Osoby biorące udział w szkoleniu zatwierdzonym przez Departament Pracy Stanu Nowy Jork mogą być uprawnione
do otrzymywania EB i nie mają obowiązku szukać pracy. Jednak w przypadku przerwy w szkoleniu dłuższej niż pięć tygodni
należy być dostępnym do podjęcia pracy i aktywnie poszukiwać pracy.
PYT.: JAK WYPŁACANY JEST ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH W RAMACH ROZSZERZEŃ?
Odp.: Rozszerzone zasiłki dla bezrobotnych – PEUC lub EB – są zazwyczaj wypłacane tak samo jak zwykły zasiłek dla
bezrobotnych. Odbiorcy otrzymują je za pośrednictwem bezpośredniego depozytu lub bankowej karty debetowej.
Zasiłki są wypłacane tą samą metodą co w przypadku wniosku podlegającego rozszerzeniu.
Osoby, których rok zasiłkowy się skończył, składające nowy wniosek online, zostaną poproszone o wskazanie, czy chcą teraz
otrzymywać zasiłki za pośrednictwem bezpośredniego depozytu lub bankowej karty debetowej. Osoby składające wniosek
przez telefon automatycznie otrzymają zasiłki za pośrednictwem karty debetowej, chyba że wcześniej składały wniosek
o zasiłki i otrzymały je za pośrednictwem depozytu bezpośredniego.
PYT.: CO JEŚLI MOJA INTERNETOWA HISTORIA WYPŁATY ZASIŁKÓW POKAZUJE „0” W SEKCJI „POZOSTAŁE SALDO”?
Odp.: W przypadku osób uprawnionych do EB pozostałe saldo zostanie dostosowane, gdy następnym razem będą ubiegać
się o zasiłki. Nie ma potrzeby składania nowego wniosku o zasiłek dla bezrobotnych, chyba że rok zasiłkowy się skończył.
System poinformuje użytkownika, jeśli rok zasiłkowy się skończył i konieczne jest złożenie nowego wniosku.
PYT.: DO KIEDY WYPŁACANE BĘDĄ ZASIŁKI ROZSZERZONE?
Odp.: Od grudnia 2020 r. program PEUC jest dostępny do 14 marca 2021 r. dla kwalifikujących się mieszkańców Nowego Jorku
lub przez 24 tygodnie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Dodatkowo, w celu stopniowego zakończenia programu,
wnioskodawcy, którzy złożyli wniosek o przyznanie świadczeń PEUC w dniu 14 marca 2021 r. lub wcześniej i nadal kwalifikują
się do dodatkowych tygodni, mogą nadal ubiegać się o świadczenia do czasu zgromadzenia maksymalnej liczby tygodni
lub tygodnia kończącego się 11 kwietnia 2021 r., w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Prawo do EB zależy od stopy
bezrobocia w danym stanie, według definicji rządu federalnego. Obecnie stan Nowy Jork kwalifikuje się do EB.
PYT.: CZY BĘDZIE NASTĘPNE ROZSZERZENIE PEUC I/LUB EB?
Odp.: Rząd federalny przedłużył okres obowiązywania PEUC 27 grudnia 2020 roku. Program EB nie został w tym momencie
przedłużony.
Zachęcamy do śledzenia aktualnych informacji na stronie www.labor.ny.gov.
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