
KTO POWIENIEN ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Powinieneś złożyć wniosek, jeśli nie możesz pracować z powodu 
pandemii koronawirusa i którakolwiek z poniższych sytuacji odnosi 
się do Twojej osoby:

•  Jesteś samozatrudnionym mieszkańcem Nowego Jorku;

•  Jesteś niezależnym kontrahentem;

•  Jesteś mieszkańcem Nowego Jorku, który pracował dla 
przedsiębiorstwa bazującego na aplikacjach (tj. pracownikiem 
zatrudnionym w ramach umowy krótkoterminowej);

•  Jesteś farmerem;

•  Zdiagnozowano u Ciebie COVID-19 lub masz objawy COVID-19  
i czekasz na diagnozę medyczną;

•  U członka Twojego gospodarstwa domowego zdiagnozowano 
COVID-19;

•  Zapewniasz opiekę członkowi rodziny lub gospodarstwa 
domowego, u którego zdiagnozowano COVID-19;

•  Jesteś głównym opiekunem dziecka, które nie może uczęszczać 
do szkoły lub innego obiektu zamkniętego z powodu COVID-19;

•  Nie jesteś w stanie dotrzeć do miejsca pracy z powodu 
nałożonej kwarantanny lub z powodu zalecenia wydanego przez 
pracownika służby zdrowia, aby poddać się kwarantannie  
z powodu COVID-19;

•  Planowałeś rozpoczęcie nowego zatrudnienia i nie możesz 
dotrzeć do miejsca pracy na skutek COVID-19;

•  Zostałeś głównym żywicielem rodziny, ponieważ głowa rodziny 
zmarła z powodu COVID-19;

•  Odszedłeś z pracy w bezpośrednim rezultacie COVID-19;

•  Twoje miejsce pracy zostało zamknięte na skutek COVID-19;

•  Nie posiadasz wystarczającej historii zatrudnienia i ucierpiałeś 
na skutek COVID-19; oraz

• Jesteś mieszkańcem Nowego Jorku, który w żaden sposób  
nie kwalifikuje się do normalnych lub rozszerzonych świadczeń  
z tytułu UI i ucierpiałeś na skutek COVID-19. Więcej informacji  
na temat uprawnień znajdziesz tutaj.

CO OTRZYMAM? 
Jeśli kwalifikujesz się do PUA, wysokość Twojego świadczenia 

będzie zależała od Twoich ostatnich zarobków. Otrzymasz  

również dodatkowe 600 USD tygodniowo do 26.07.2020.

W JAKI SPOSÓB MAM ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Departament Pracy uruchomił zaktualizowaną, ujednoliconą 
aplikację internetową, która umożliwia mieszkańcom Nowego 
Jorku ubieganie się o tradycyjne świadczenia UI lub PUA,  
w zależności od uprawnień. Nie musisz wypełnieć oddzielnego 
wniosku o PUA.

O PUA NAJLEPIEJ JEST WNIOSKOWAĆ PRZEZ INTERNET:

•  Wejdź na stronę unemployment.labor.ny.gov

•  Aplikacja określi, o jakie świadczenia - UI czy PUA - należy się 
ubiegać, a następnie poprosi o udzielenie odpowiedzi na pytania 
dotyczące danego programu.

•  Departament Pracy rozpatrzy Twój wniosek i skontaktuje się  
z Tobą w razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji.

JEŚLI NIE MOŻESZ ZŁOŻYĆ WNIOSKU ONLINE, MOŻESZ 

ZŁOŻYĆ GO PRZEZ TELEFON:

•  Zadzwoń pod numer 1-888-209-8124

•  Aby złożyć wniosek, skorzystaj z automatycznego systemu 
telefonicznego

•  Departament Pracy rozpatrzy Twój wniosek i skontaktuje się  
z Tobą w razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji. 

CO ZROBIĆ W SYTUACJI, W KTÓREJ JUŻ ZŁOŻYŁEM WNIOSEK 

O PUA?

•  Jeśli złożyłeś już wniosek o PUA, nie musisz podejmować 
żadnych działań

•  Jeśli Departament Pracy potrzebować dodatkowych informacji, 
przedstawiciel skontaktuje się z Tobą

CO POWINIENEM ZROBIĆ, JEŚLI ZŁOŻYŁEM 
WNIOSEK, ALE NIE MAM PEWNOŚCI CO DO 
JEGO STATUSU?
Możesz sprawdzić status swojego wniosku online, logując się na 

swoje konto NY.Gov na stronie Departamentu Pracy. Jeśli widzisz, 

że sprawa jest nadal w toku, nie jest wymagane żadne działanie; 

zaangażowanych zostało tysiące przedstawicieli Departamentu 

Pracy, którzy pracują siedem dni w tygodniu, aby jak najszybciej 

rozpatrzyć Twój wniosek. 

PROGRAM POMOCY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH NA SKUTEK 
PANDEMII (PANDEMIC UNEMPLOYMENT ASSISTANCE; PUA)

CZYM JEST PUA?
Program pomocy dla osób bezrobotnych na skutek pandemii (Pandemic Unemployment Assistance; PUA) jest nowym programem 
federalnym, który jest częścią Ustawy Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES). PUA zapewnia pomoc finansową 
dla Amerykanów, którzy nie są w stanie pracować ze względu na pandemię koronawirusa, ale nie kwalifikują się do otrzymywania 
zasiłku dla bezrobotnych (Unemployment Insurance; UI).

Departament Pracy Stanu Nowy Jork jest pracodawcą zapewniającym równość szans. Sprzęt oraz usługi pomocnicze są dostępne dla osób niepełnosprawnych na życzenie.(06.2020)
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