SKŁADANIE WNIOSKU O ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH
Świadczenia z tytułu Zasiłku dla Bezrobotnych

KTO MOŻE OTRZYMYWAĆ ŚWIADCZENIA
Z TYTUŁU ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH?
Możesz ubiegać się o świadczenia z tytułu Zasiłku dla
Bezrobotnych, jeśli pracowałeś w Nowym Jorku. Warunki:
• Utrata pracy nie z własnej winy.
• Odpowiedni poziom wcześniejszych zarobków,
aby móc ubiegać się o przyznanie świadczenia
• Gotowość, chęć i zdolność do natychmiastowego
podjęcia pracy
• Aktywne poszukiwanie pracy i prowadzenie rejestru
(online lub pisemnego) dotyczącego czynności
związanych z poszukiwaniem zatrudnienia

• W piątek w godzinach 7:30:17:00
• W weekendy w godzinach od 12:01 w sobotę
do 19:00 w niedzielę
Wniosek można również składać telefonicznie, dzwoniąc
pod bezpłatny numer 888-209-8124 od poniedziałku do
piątku w godzinach 8:00-17:00. Aby skorzystać z usług
tłumacza, wcisnąć 9. Użytkownicy telefonów TTY/TDD:
dzwonić do operatora pod numer 800-662-1220 i prosić
go, aby zadzwonił pod numer 888-783-1370. W przypadku
korzystania z Systemu Transmisji Wideo lub innego rodzaju
usługi transmisji tekstu należy skontaktować się z operatorem
i poprosić go o połączenie z numerem 888-783-1370.

JAKIE INFORMACJE NALEŻY PODAĆ?

Jeżeli nie jesteś pewien, czy jesteś uprawniony do
otrzymania świadczeń, powinieneś złożyć wniosek
możliwie jak najszybciej. My ustalimy, czy kwalifikujesz
się do otrzymania zasiłku. Więcej informacji na temat
uprawnień do świadczeń znajduje się w Rozdziale 2
podręcznika dla wnioskodawców na stronie
dol.ny.gov/unemployment-insurance-claimant-handbook.

• Numer swojego Ubezpieczenia Społecznego

W JAKI SPOSÓB NALEŻY ZŁOŻYĆ
WNIOSEK O ŚWIADCZENIA?

• Numer karty rejestracyjnej obcokrajowca (jeżeli nie jesteś
obywatelem Stanów Zjednoczonych i posiadasz kartę)

Najszybszym i najbezpieczniejszym sposobem
ubiegania się o Zasiłek dla Bezrobotnych jest
złożenie wniosku na naszej stronie internetowej
https://unemployment.labor.ny.gov.
W tym celu należy skorzystać z ID NY.gov. Wskazówki
dotyczące tworzenia identyfikatora NY.gov znajdują się
na stronie logowania. Jeśli masz trudności z utworzeniem
lub dostępem do swojego identyfikatora NY.gov, zapoznaj
się z ilustrowanymi instrukcjami umieszczonymi na stronie
logowania, sprawdź sekcję „Często zadawane pytania”
na stronie NY.gov lub zadzwoń pod numer 800-8333000 dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach
8:30-16:30.
Wniosek można składać online:
• Od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30-19:30

• Numer prawa jazdy wydanego przez Stan Nowy Jork
lub numer karty identyfikacyjnej pojazdu silnikowego
( jeżeli posiadasz którykolwiek z tych dokumentów)
• Kompletny adres korespondencyjny oraz kod pocztowy
• Numer telefonu, pod którym możemy się z Tobą
kontaktować od 8:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku

• Nazwy i adresy wszystkich Twoich pracodawców
w ciągu ostatnich 18 miesięcy, w tym w innych stanach
• Numer rejestracyjny pracodawcy lub federalny numer
identyfikacyjny (FEIN) ostatniego pracodawcy (FEIN
znajduje się na formularzach W-2)
• Twoje kopie formularzy SF8 i SF50, jeśli byłeś
pracownikiem federalnym
• Najbardziej aktualny formularz zwolnienia z wojska (DD
214), jeśli odbywałeś służbę wojskową
Możesz złożyć wniosek bez wszystkich tych dokumentów.
Brakujące informacje mogą jednak opóźnić pierwszą
płatność.
Jeśli nie możesz drukować stron internetowych, miej pod
ręką długopis i papier w celu skopiowania informacji.

Jeśli składasz wniosek przez Internet i chcesz, aby
Twoje świadczenia były bezpośrednio wpłacane na
Twoje konto bankowe, będziesz potrzebował czeku, na
którym znajdują się informacje o kodzie banku i numerze
rachunku bieżącego.

JAK UZYSKAĆ POMOC PODCZAS
SKŁADANIA WNIOSKU?
Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz problem
z językiem i potrzebujesz pomocy w złożeniu wniosku,
może Ci pomóc Twój przyjaciel lub krewny. Pamiętaj!
• Musisz być z osobą pomagającą Ci w składaniu
wniosku za każdym razem, gdy osoba ta korzysta
z Twojego numeru PIN
• Jesteś odpowiedzialny za działania swojego pomocnika
• Możesz podlegać karom, w tym utracie świadczeń, jeśli
nie będziesz obecny w trakcie, gdy Twój pomocnik
uzyskuje dostęp do naszych usług

W JAKI SPOSÓB MOGĘ OTRZYMAĆ
ŚWIADCZENIA/UBIEGAĆ SIĘ O
ŚWIADCZENIA?
Po złożeniu wniosku musisz co tydzień ubiegać się
o świadczenia za każdy tydzień, w którym pozostajesz
bezrobotny. Możesz to zrobić online pod adresem
https://unemployment.labor.ny.gov lub dzwoniąc
na bezpłatną linię telefoniczną Tel-Service pod numer
888-581-5812.
Gdy ubiegasz się o tygodniowe świadczenia, musisz
odpowiedzieć na szereg pytań. Ważne jest, aby udzielać
szczerych odpowiedzi, gdyż zaświadczasz przed
Departamentem Pracy, że Twoje odpowiedzi są prawdziwe
i poprawne. Z tego względu proces ten nosi nazwę
„przyznawania świadczeń”.
Dla celów wypłat Zasiłku dla Bezrobotnych, tydzień trwa
od poniedziałku do niedzieli. O świadczenia tygodniowe
za poprzedni tydzień większość osób ubiega się w niedzielę.
Jednak masz czas do następnej soboty, aby to zrobić.
Zgodnie z prawem, pierwszy pełny tydzień Twoich
świadczeń nosi nazwę tygodnia oczekiwania. W tym
tygodniu nie otrzymasz świadczeń z tytułu Zasiłku dla
Bezrobotnych, ale musisz być gotowy, chętny i zdolny do
podjęcia pracy, jak również musisz aktywnie poszukiwać
zatrudnienia.

KIEDY ZACZNĘ OTRZYMYWAĆ
ŚWIADCZENIA?
Jeśli wniosek podlega kwalifikacji i jego rozpatrzenie
nie powoduje żadnych problemów, od momentu jego
złożenia do otrzymania pierwszej wypłaty mija zazwyczaj
od trzech do sześciu tygodni. Jest to spowodowane
koniecznością sprawdzenia i rorozpatrzenia wniosku.
Nie otrzymasz świadczeń w tym okresie. Jeśli zostaniesz
uznany za osobę uprawnioną, otrzymasz wszystkie
należne świadczenia.
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W JAKI SPOSÓB OTRZYMAM ŚWIADCZENIA?
Jeśli złożyłeś wniosek o Zasiłek dla Bezrobotnych przez
Internet, zadano Ci pytanie, czy chciałbyś otrzymać
świadczenia za pomocą depozytu bezpośredniego lub karty
debetowej. Jeśli złożyłeś wniosek przez telefon, otrzymasz
swoje świadczenia za pośrednictwem karty debetowej.
Świadczenia nie są wypłacane za pomocą czeków.

DODATKOWE INFORMACJE
Po złożeniu wniosku, pocztą otrzymasz Zawiadomienie
o Orzeczeniu Wysokości Świadczeń Pieniężnych.
Dokument należy natychmiast przeczytać. Dokument
zawiera wyłącznie informację, czy dysponujesz
wystarczająco wysokimi zarobkami, aby się zakwalifikować
do otrzymywania świadczeń z tytułu Zasiłku dla
Bezrobotnych. Znajdziesz tam również informacje na temat
tego, co należy zrobić, jeśli wszystkie Twoje zarobki nie
zostały wymienione w Zawiadomieniu. Ważne: Orzeczenie
Wysokości Świadczeń Pieniężnych nie oznacza, że
na pewno otrzymasz świadczenia. Dokument zawiera
wyłącznie informację, czy dysponujesz wystarczająco
wysokimi zarobkami, aby się zakwalifikować. Jeśli spełnisz
wszystkie wymagania, Twoje świadczenia zostaną po
prostu wypłacone. Jeśli zostaniesz uznany za osobę
nieuprawnioną do otrzymywania świadczeń, otrzymasz od
nas stosowne pismo.
Możesz stracić należne Ci świadczenia, jeżeli na bieżąco
nie będziesz aktualizować swojego adresu i numeru telefonu.
Korespondencja związana z Zasiłkiem dla Bezrobotnych nie
jest przesyłana dalej przez urząd pocztowy.
Wszystkie kwestionariusze należy natychmiast odesłać,
aby wypłata wszelkich należnych świadczeń nie została
opóźniona ani odrzucona.

WIĘCEJ INFORMACJI
Zasiłek dla Bezrobotnych: Podręcznik wnioskodawcy
dostępny na stronie dol.ny.gov/unemploymentinsurance-claimant-handbook. Znajdziesz w nim więcej
informacji dotyczących kwestii omówionych w niniejszym
dokumencie. Podręcznik zostanie Ci przesłany, jeśli
zaznaczysz odpowiednią opcję podczas składania
wniosku.
Sekcja „Często zadawane pytania” na stronie
dol.ny.gov/claimant-frequently-asked-questions.
Jeśli masz konkretne pytanie dotyczące Twojego wniosku
lub jego statusu, wyślij nam bezpieczną wiadomość przez
stronę https://unemployment.labor.ny.gov. Zaloguj się
do swojego konta online i kliknij ikonę koperty w prawym
górnym rogu strony „Moje usługi online”. Możesz również
zadzwonić do Telefonicznego Centrum Wniosków
pod numer 888-209-8124. Poniedziałki oraz dni po
zakończeniu świąt są najbardziej pracowitymi dniami w
Centrum. Mniej pracowitymi dniami są czwartki i piątki.

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

