PO Box 15130
Albany, NY 12212-5130
www.labor.ny.gov

Wniosek o stawkę na podstawie tygodni zatrudnienia
Aby złożyć wniosek o stawkę świadczeń na podstawie tygodni zatrudnienia, należy wypełnić ten formularz i odesłać go na powyższy
adres Departamentu Pracy wraz z kopią potwierdzenia zatrudnienia i zarobków za każdy tydzień zatrudnienia w okresie bazowym
wskazanym poniżej. Musi on zostać odebrany w ciągu dziesięciu dni kalendarzowych od daty wysłania podanej na ostatnim
określeniu wysokości świadczeń pieniężnych. Nie wysyłaj oryginałów dokumentów poświadczających, ponieważ nie można ich
zwrócić. Twój wniosek o stawkę na podstawie tygodni zatrudnienia nie może być przetwarzany, dopóki rozpatrzone nie zostaną
wszystkie wnioski o ponowne rozpatrzenie, a ustalanie okresu bazowego nie zostanie ukończone. Zostaniesz powiadomiony o
podjętych działaniach dotyczących twojego wniosku w ciągu trzech tygodni od jego otrzymania.
Wypełnij tylko przednią część tego formularza, jeśli pracowałeś u jednego pracodawcy lub pracowałeś kolejno u dwóch lub więcej
pracodawców. Jeśli pracowałeś w tym samym tygodniu lub w tych samych tygodniach dla dwóch lub więcej pracodawców, najpierw
wypełnij arkusz czasu pracy na odwrocie tego formularza i przepisz odpowiednie informacje na przód formularza. Jeśli w okresie
bazowym masz więcej niż siedmiu pracodawców, wymień informacje o nich na oddzielnej kartce i dołącz do tego formularza.

______________________________________Proszę pisać drukowanymi
literami___________________________
Nazwisko: ________________________________Imię: __________________Pierwsza litera drugiego imienia:
_______
Adres: _________________________________________________________________________________________
Miasto: __________________________________________ Stan: ________________ Kod pocztowy:
______________
Numer ubezpieczenia społecznego: XXX – XX - __ __ __ __
Okres bazowy: Od _______________________ do _______________________
(Podaj daty z wcześniej wydanego T402, określenie wysokości świadczeń pieniężnych)
A.

Nazwa i adres pracodawcy

B.

Okres wynagrodzenia, tj.
tydzień, dwa tygodnie itp.

1.

C.

Razem tygodni w
okresie
podstawowym, w
których trzymywano
wynagrodzenie

D.

Łączne wynagrodzenie
wypłacone w okresie
podstawowym

USD

2.

USD

3.

USD

4.

USD

5.

USD

6.

USD

7.

USD

E.

Łącznie liczba tygodni i wynagrodzenie za pracę w okresie
bazowym

F.

Łączna liczba przepracowanych tygodni na podstawie części 2
(z tyłu)

USD

G. Wzór przeliczenia:
1. Podziel łączne wynagrodzenie przez łączną liczbę tygodni (wybierz mniejszą
wartość z E lub F) w celu obliczenia średniego wynagrodzenia tygodniowego.
___________
USD
2. Podziel średnie wynagrodzenie tygodniowe przez 2, aby otrzymać proponowaną stawkę
na podstawie tygodni i wynagrodzenia. Stawka nie może przekroczyć 504 USD
___________USD
3. Wprowadź swoją bieżącą wysokość świadczenia z ostatniego T402, formularz
określenia wysokości świadczeń pieniężnych
___________
USD
4. Odejmij linię 3 od linii 2. Aby otrzymać przeliczoną stawkę na podstawie tygodni i
wynagrodzenia, kwota musi wynosić 5 USD lub więcej
___________
USD
Oświadczenie: Oświadczam, że wszystkie przekazane informacje i dane są prawdziwe i dokładne. Rozumiem, że
informacje te podlegają weryfikacji, a za składanie fałszywych oświadczeń mogą zostać nałożone kary.
Podpis: ___________________________________ Data: ____/____/________ Numer telefonu: _________________
LO 403.5P (6/22)

Wniosek o stawkę na podstawie tygodni zatrudnienia
Część 2 – Informacja o równoczesnym zatrudnieniu w okresie bazowym
SS# XXX - XX - __ __ __ __ NAZWA: __________________________________________________ Okres bazowy: Od: ___/___/_____ do: ___/___/_____

Tygodnie

*

Pracodawca

FORMULARZ NALEŻY SKOPIOWAĆ, JEŚLI PRACOWANO U WIĘCEJ NIŻ 7 PRACODAWCÓW W OKRESIE BAZOWYM
INSTRUKCJE:
1.

* Lista wszystkich dat ostatniego dnia tygodnia (niedziela) dla całego okresu bazowego. Daty okresu bazowego – patrz: T402, określenie wysokości
świadczeń pieniężnych.

2. Na powyższym wykresie zaznacz ptaszkiem („”) każdy tydzień, w którym pracowałeś dla danego pracodawcy okresu bazowego.
3. Zsumuj liczbę tygodni dla każdego pracodawcy i wprowadź tę sumę na przedniej stronie tego formularza wraz z wynagrodzeniami dotyczącymi każdego
pracodawcy.
4. Korzystając z powyższego wykresu, zlicz wszystkie zaznaczone ptaszkiem tygodnie. Policz każdy tydzień tylko raz, nawet jeśli zaznaczyłeś ten tydzień
ptaszkiem więcej niż raz. Liczba ta stanowi łączną liczbę tygodni zatrudnienia w okresie bazowym. Wprowadź tę liczbę tutaj
i w wierszu „F”
„Przepracowane tygodnie łącznie – część 2” na przedniej stronie tego formularza.
Skopiuj i załącz potwierdzenie zatrudnienia dotyczące wszystkich przepracowanych tygodni u każdego z pracodawców. Nie wysyłaj oryginałów dokumentów.

