USTAWA Z 2020 ROKU W SPRAWIE STAŁEJ POMOCY DLA
OSÓB BEZROBOTNYCH
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA
Jakie przedłużone świadczenia oferowane są jako część nowego pakietu pomocowego w ramach walki z COVID-19?
Jako część nowego pakietu pomocowego w ramach walki z COVID-19, federalne zasiłki dla bezrobotnych, w tym pomoc dla osób
bezrobotnych na skutek pandemii (Pandemic Unemployment Assisatnce; PUA), program zasiłków dla bezrobotnych z powodu kryzysu
wywołanego pandemią (Pandemic Emergency Unemployment Compensation; PEUC) oraz federalny program dla osób bezrobotnych na
skutek pandemii (Federal Pandemic Unemployment Compensation; FPUC) zostały przedłużone o 11 tygodni do dnia 14 marca 2021 roku.
Aby otrzymać przedłużone świadczenia, wnioskodawcy muszą nadal co tydzień składać stosowny wniosek. Nie ma potrzeby ponownego
składania wniosku lub kontaktowania się z Departamentem Pracy, chyba że zakończył się rok zasiłku (uwaga: osoby ubiegające się
o PUA nie muszą ponownie składać wniosku po zakończeniu roku zasiłku) lub zostałeś poproszony o złożenie nowego wniosku.
Mieszkańcy Nowego Jorku mogą ubiegać się o świadczenia online na stronie labor.ny.gov/signin lub za pośrednictwem automatycznego
systemu telefonicznego, dzwoniąc pod numer 1-888-581-5812 w przypadku wniosków o zasiłek dla bezrobotnych (UI) lub pod numer
1-833-324-0366 w przypadku wniosków o PUA.

Przez ile tygodni mogę otrzymywać świadczenia w ramach PUA?
Świadczenia w ramach PUA są obecnie dostępne do 14 marca 2021 roku lub przez 57 tygodni, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
W programie przewidziano również okres stopniowego wycofywania - oznacza to, że jeśli do 14 marca 2021 roku nie wykorzystałeś
świadczeń w ramach wszystkich 57 tygodni, możesz nadal otrzymywać zasiłek do czasu wykorzystania wszystkich 57 tygodni lub do
końca tygodnia kończącego się 11 kwietnia 2021 roku, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

W jaki sposób mogę złożyć dodatkową dokumentację dotyczącą nowych lub przedłużonych uprawnień do
świadczeń w ramach PUA?
Prawo federalne stanowi, że nowi wnioskodawcy ubiegający się o PUA, którzy złożą wniosek po 31 stycznia 2021 roku., muszą dostarczyć
dokumentację dotyczącą zatrudnienia w ciągu 21 dni od złożenia wniosku. Mieszkańcy Nowego Jorku, którzy złożyli wniosek o
świadczenia PUA przed 31 stycznia 2021 roku, będą musieli przedstawić tę dokumentację do dnia 27 marca 2021 roku, aby móc nadal
otrzymywać świadczenia PUA.
Obecnie czekamy na dodatkowe informacje od amerykańskiego Departamentu Pracy na temat tego, jakie dokumenty będą wymagane
i jak należy je składać. Skontaktujemy się ze wszystkimi osobami, które odczuły skutki tej zmiany w prawie federalnym, aby podać im
dodatkowe szczegóły.
Ponadto, każda osoba otrzymująca świadczenia w ramach PUA musi nadal składać cotygodniowe zaświadczenia potwierdzające, że
pozostaje bezrobotna na skutek COVID-19.

Przez ile tygodni dostępne są obecnie świadczenia w ramach PEUC?
Pierwotnie PEUC zapewniał 13 dodatkowych tygodni zasiłku po wykorzystaniu przez osobę fizyczną wszystkich 26 tygodni świadczeń
w ramach stanowego zasiłku dla bezrobotnych; zakończył się 27 grudnia 2020 roku. Obecnie program został przedłużony do 14 marca
2021 roku, aby zapewnić w sumie 24 tygodnie dodatkowych świadczeń.
W programie przewidziano również okres stopniowego wycofywania - oznacza to, że jeśli do dnia 14 marca 2021 roku otrzymasz
świadczenia w ramach PEUC i nie wykorzystasz wszystkich 24 tygodni, będziesz mógł otrzymywać świadczenia do momentu
wykorzystania wszystkich 24 tygodni lub do tygodnia kończącego się 11 kwietnia 2021 roku, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Co powinienem zrobić, jeśli otrzymuję świadczenia w ramach programu Extended Benefits (EB), ale teraz
znów jestem uprawniony do świadczeń w ramach PEUC?
Wnioskodawcy, którzy obecnie otrzymują świadczenia EB, nie będą mogli otrzymać PEUC, dopóki nie wyczerpią swoich świadczeń w
ramach EB. Po otrzymaniu świadczeń przez 20 tygodni w ramach programu EB, kontynuuj składanie cotygodniowych wniosków,
jeśli nadal nie masz pracy, aby automatycznie przejść na otrzymywanie świadczeń w ramach PEUC, do których jesteś uprawniony.

Uwaga: od grudnia 2020 roku, program EB zapewnia 20 tygodni dodatkowych zasiłków, jednak może się to zmienić, jeśli stopa
bezrobocia w stanie Nowy Jork spadnie. Jeśli tak się stanie, podamy dodatkowe informacje.

Co powinienem zrobić, jeśli wyczerpałem już przysługujące mi świadczenia w ramach PUA lub UI, w tym
świadczenia w ramach programów PEUC i EB?
Wnioskodawcy, którzy wyczerpali świadczenia w ramach PUA lub UI (w tym PEUC i EB) dostępne przed 11-tygodniowym przedłużeniem i
pozostają bezrobotni, powinni co tydzień składać odpowiednie wnioski, aby ponownie rozpocząć korzystanie ze świadczeń w ramach PUA lub
PEUC. W momencie składania wniosku o świadczenia zostaniesz zapytany o „przerwę w składaniu wniosków” - odpowiedz, czy powróciłeś do
pracy od czasu złożenia ostatniego wniosku uprawniającego do otrzymywania świadczeń, za które przysługuje Ci prawo do dalszej pomocy.
Uwaga:
1.

J eśli zakończył się rok, w którym pobierasz świadczenia w ramach zasiłku dla bezrobotnych (52-tygodniowy okres
rozpoczynający się w momencie pierwszego otrzymania świadczeń), musisz ponownie złożyć wniosek. Najlepszym sposobem
jest złożenie wniosku przez stronę unemployment.labor.ny.gov.

2.

J eżeli zakończył się rok świadczeń PUA, należy nadal ubiegać się o zasiłki. Osoby ubiegające się o świadczenia PUA nie muszą
ponownie składać wniosku po zakończeniu roku zasiłku.

3.

J eśli wyczerpałeś już swoje świadczenia w ramach PUA lub UI (w tym PEUC i EB), prawo federalne przewiduje, że możesz
otrzymywać świadczenia tylko w tygodniach kończących się 3 stycznia 2021 roku lub później. Nie będą wypłacane żadne
świadczenia z mocą wsteczną.

Czy jako część nowego pakietu pomocowego w ramach walki z COVID-19 dostępne są dodatkowe federalne
zasiłki dla osób bezrobotnych w sytuacji pandemii (FPUC)? Jeśli tak, to kiedy zacznę otrzymywać te płatności?
Tak - świadczenia w ramach FPUC zostały przedłużone. Począwszy od tygodnia kończącego się 3 stycznia 2021 roku, mieszkańcy
Nowego Jorku otrzymujący zasiłek dla bezrobotnych otrzymają dodatkowe 300 dolarów tygodniowo. Zgodnie z prawem federalnym,
płatności te będą obowiązywać przez 11 tygodni, do tygodnia kończącego się 14 marca 2021 roku.
Aby otrzymać świadczenia w ramach FPUC, wnioskodawcy muszą być do nich uprawnieni i otrzymywać stanowy zasiłek dla
bezrobotnych, świadczenia Shared Work, świadczenia PUA, PEUC lub EB. Mieszkańcy Nowego Jorku zaczną otrzymywać świadczenia
FPUC w tygodniu kończącym się 3 stycznia 2021 roku, czyli pierwszym tygodniu, w którym te świadczenia mogą być wypłacane zgodnie
z prawem federalnym.

Czy świadczenia w ramach FPUC są dostępne w tygodniach od 27 lipca 2020 roku do 2 stycznia 2021 roku?
Nie. Zgodnie z prawem federalnym, świadczenia FPUC nie mogą być wypłacane z mocą wsteczną za te tygodnie - mogą być wypłacane
tylko począwszy od tygodnia kończącego się 3 stycznia 2021 roku.

Co mam zrobić, gdy zakończy się wypłata nowych świadczeń federalnych?
Jeśli nadal jesteś bezrobotny po wyczerpaniu dodatkowych 11 tygodni zasiłku, zalecamy kontynuowanie cotygodniowego ubiegania się o
świadczenia. Pomoże to Departamentowi Pracy szybciej zapewnić Ci świadczenia z mocą wsteczną, jeśli programy te będą przedłużane
lub rząd federalny stworzy nowe programy świadczeń. Pamiętaj, że nie otrzymasz dodatkowych świadczeń, dopóki rząd federalny nie
przedłuży lub nie stworzy programów, do których jesteś uprawniony. Jeśli tak się stanie, skontaktujemy się z Tobą.

Czy nowy pakiet pomocowy w ramach walki z COVID-19 ma jakikolwiek wpływ na oczekujące na wypłatę
świadczenia z programu pomocy z tytułu utraconych zarobków?
Nowy pakiet pomocowy w ramach walki COVID-19 kończy program pomocy z tytułu utraconych zarobków (Lost Wages Assistance;
LWA) dla wszystkich wniosków przesłanych w dniu 27 grudnia 2020 roku lub po tej dacie. Uprawnieni mieszkańcy Nowego Jorku,
których wnioski są rozpatrywane, mogą nadal kwalifikować się do zaległych płatności w ramach LWA. Dla przypomnienia, program LWA
zapewniał dodatkowe 300 dolarów świadczeń dla mieszkańców Nowego Jorku, którzy byli bezrobotni i otrzymywali świadczenia w
tygodniach kończących się od 2 sierpnia 2020 roku do 6 września 2020 roku.

Czy nowy pakiet pomocowy w ramach walki z COVID-19 zapewnia dodatkowe świadczenia mieszkańcom
Nowego Jorku, którzy byli samozatrudnieni lub pracowali na własny rachunek, ale subwencjonowali te
zarobki z zatrudnieniem kwalifikującym się do zasiłku dla bezrobotnych?
Tak, ten nowy pakiet stymulacyjny obejmuje program o nazwie Mixed Earner Unemployment Compensation (MEUC), który zapewnia
dodatkowe świadczenie federalne w wysokości 100 dolarów tygodniowo dla osób, które zarabiały co najmniej 5000 dolarów rocznie
w ramach samozatrudnienia, ale straciły uprawnienia do bardziej znaczących świadczeń PUA, ponieważ kwalifikują się również do
świadczeń w ramach zasiłku dla bezrobotnych. Ta tygodniowa płatność w wysokości 100 dolarów będzie uzupełnieniem zarówno zasiłku
dla bezrobotnych, jak i 300 dolarów wypłacanych do tydzień w ramach FPUC.
Stan Nowy Jork ocenia obecnie tę część pakietu i współpracuje z amerykańskim Departamentem Pracy nad wdrożeniem programu.
Udostępnimy aktualizacje, gdy tylko będą dostępne.
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Departament Pracy Stanu Nowy Jork jest pracodawcą zapewniającym równość szans. Sprzęt oraz usługi pomocnicze są dostępne dla osób niepełnosprawnych na życzenie.

