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Orzeczenie o uprawnieniach do świadczeń 
z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia 

 
W ciągu 7-10 dni od daty złożenia wniosku otrzymasz pismo z orzeczeniem 
o uprawnieniach do świadczeń z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia (patrz: wzór 
poniżej). W orzeczeniu o uprawnieniach do świadczeń z tytułu ubezpieczenia od 
bezrobocia znajdują się między innymi informacje o wynagrodzeniu z tytułu okresu 
bazowego, tygodniowej kwocie świadczeń oraz dwutygodniowym dniu poświadczenia. 
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Wymagania dotyczące poświadczeń 
 

• Aby otrzymywać świadczenia, należy co dwa tygodnie poświadczać swoje 
uprawnienia. 

o Poświadczenia można dokonać online na stronie IDES lub telefonicznie 
za pośrednictwem systemu Tele-Serve. 

• Dokonuj poświadczenia w wyznaczony Ci dzień: poniedziałek, wtorek lub środę. 

o Jeżeli nie uda Ci się zadzwonić w swój zwykły dzień poświadczenia, 
nadal możesz zadzwonić w czwartek lub piątek tego samego tygodnia. 

• Podaj wszystkie wynagrodzenia brutto uzyskane w tygodniach objętych 
poświadczeniem. 

o Wynagrodzenie brutto to kwota, którą zarabiasz przed potrąceniem 
podatków i innych potrąceń z wypłaty. 

o Płace należy zgłaszać za tydzień, w którym zostały zarobione, a nie 
za tydzień, w którym otrzymano zapłatę. 

• Nawet jeżeli oczekujesz na rozmowę związaną z orzeczeniem, nadal powinieneś/ 
powinnaś dokonywać poświadczenia w dotychczasowy sposób. 

 

Poświadczanie uprawnień online 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 3.00 do 19.30 

 
• Najlepszym sposobem na poświadczenie uprawnień do świadczeń jest wykonanie 

tego przez Internet na stronie www.ides.illinois.gov/certify. 

• Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby poświadczyć swoje uprawnienia na swoim 
koncie ubezpieczenia od bezrobocia. 
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Pytania związane z poświadczeniem 
 

Gdy poświadczasz swoje uprawnienia co dwa tygodnie, dostaniesz pytania z poniższej 
listy. Może Ci ona ułatwić przygotowanie odpowiedzi przed poświadczeniem. Twoje 
odpowiedzi na pytania zadecydują o kwalifikacji do otrzymania świadczeń. W zależności 
od programu, z którego pobierasz świadczenia, możesz dostać więcej pytań. 
 

1. Czy w okresie od niedzieli (data rozpoczęcia 1. tygodnia) do soboty (data 
zakończenia 2. tygodnia) otrzymałeś/aś lub otrzymasz świadczenie urlopowe? 

• Jeżeli tak, podaj kwotę brutto wynagrodzenia urlopowego 
(przed potrąceniami) za każdy tydzień. 

2. Czy pracowałeś/aś w okresie od niedzieli (data rozpoczęcia 1. tygodnia) 
do soboty (data zakończenia 2. tygodnia)? 

• Jeżeli tak, podaj łączną kwotę zarobków (przed potrąceniami) za każdy 
tydzień. 

3. Czy podczas tego okresu poświadczenia zmienił się Twój status osoby 
pozostającej na utrzymaniu? 

4. Czy byłeś/aś zdolny/a i gotowy/a do podjęcia pracy w każdym tygodniu? 
• Jeżeli nie, podaj liczbę dni, w których byłeś/aś gotowy/a do podjęcia pracy 

w każdym z tych tygodni. 

5. Czy aktywnie poszukiwałeś/aś pracy w tygodniu od niedzieli (data rozpoczęcia 
1. tygodnia) do soboty (data zakończenia 2. tygodnia)? 

6. Czy poza ubezpieczeniem społecznym otrzymujesz lub ubiegasz się o emeryturę 
lub rentę z tytułu niezdolności do pracy? 

• Jeżeli tak, czy kwota uległa zmianie? 

7. Czy uczęszczałeś/aś do szkoły lub uczestniczyłeś/aś w szkoleniach? 
• Jeżeli tak, czy uczestniczyłeś/aś we wszystkich zaplanowanych szkoleniach? 
• Jeżeli nie, podaj liczbę dni, w których nie uczestniczyłeś/aś w zajęciach. 

8. Czy masz aktualne roszczenie o odszkodowanie pracownicze lub przewidujesz, 
że otrzymasz odszkodowanie pracownicze z tytułu tymczasowej niezdolności 
do pracy? 

9. Czy Twój numer telefonu uległ zmianie się? 
• Jeżeli tak, wpisz swój nowy dziesięciocyfrowy numer telefonu. 

   10. Czy Twój adres korespondencyjny uległ zmianie? 
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Tele-Serve 

od poniedziałku do piątku w godzinach od 3.00 do 19.30 
(312) 338-IDES / (312) 338-4337 

Illinois Relay (usługi przekazu): (800) 526-0844 TTY lub 711 
Illinois Relay (usługi przekazu): (800) 526-0857 głosowe lub 711 

 
Tele-Serve to zautomatyzowany system telefoniczny, za pośrednictwem którego 
możesz: 
 

• Poświadczyć swoje uprawnienia do świadczeń z tytułu ubezpieczenia od 
bezrobocia; 

• Sprawdzić status swojego roszczenia z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia 
i nie tylko. 

 

Gdy zadzwonisz po raz pierwszy, zostanie Ci nadany osobisty numer identyfikacyjny 
(PIN). Przechowuj swój kod PIN w bezpieczny sposób. Będzie Ci on potrzebny za 
każdym razem, gdy będziesz dzwonić. Podczas rozmowy telefonicznej musisz mieć 
przygotowane następujące informacje:  

1. Swój numer ubezpieczenia społecznego i swój kod PIN;  

2. Wszelkie uzyskane przez Ciebie wynagrodzenia brutto (przed opodatkowaniem 
i innymi potrąceniami) w tym okresie rozliczeniowym;  

3. Papier i ołówek do zapisywania wszelkich informacji udzielanych podczas 
rozmowy. 

Po wybraniu numeru Tele-Serve wprowadź swój kod PIN i odpowiedz na automatycznie 
nagrane pytania. Nie odkładaj słuchawki, dopóki Tele-Serve nie poinformuje Cię, 
że Twój wniosek został przyjęty. 
 

Menu Tele-Serve:  
 

Naciśnij 1: Aby zadeklarować tygodnie bezrobocia (poświadczyć) 
Naciśnij 2: Aby złożyć dodatkowy wniosek lub wznowić wniosek o świadczenia 
z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia 
Naciśnij 3: Aby sprawdzić status swojego wniosku (również po to, aby poprosić 
o formularz podatku federalnego 1099-G) 
Naciśnij 4: Aby ustanowić lub zmienić swój kod PIN 
Naciśnij 5: Aby uzyskać informacje ogólne 
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Informacje dodatkowe 
 
Wymogi dot. rejestracji w urzędzie pracy 
Aby otrzymać świadczenia z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia, musisz się zarejestrować 
na stronie IllinoisJobLink.com. Aby się zarejestrować, musisz utworzyć konto i załadować 
swój życiorys na stronie IllinoisJobLink.com. IllinoisJobLink.com pomoże Ci znaleźć dostępne 
miejsca pracy i szkolenia. IDES poinformuje Cię, jeżeli spełniasz jeden z rzadkich wyjątków 
od tego wymogu prawnego. 
 
Wymóg poszukiwania pracy 
Aby ubiegać się o świadczenia, musisz aktywnie poszukiwać pracy. Jeżeli szukasz pracy 
na IllinoisJobLink.com, Twoje starania związane z poszukiwaniem pracy będą automatycznie 
zapisywane. Poszukiwania pracy prowadzone poza IllinoisJobLink.com mogą być również 
rejestrowane na formularzu Rejestru Poszukiwań Pracy (ADJ034F), który można znaleźć na 
stronie ides.illinois.gov.  
 
Zachowaj dokumentację związaną z poszukiwaniem pracy. Możesz zostać poproszony/a 
o udostępnienie danych dotyczących poszukiwania pracy z poprzednich tygodni. Przechowuj 
dokumentację dotyczącą poszukiwania pracy przez co najmniej jeden rok. Jeżeli toczy się 
postępowanie odwoławcze w Twojej sprawie, zachowaj dokumentację dotyczącą 
poszukiwania pracy do czasu rozstrzygnięcia odwołania. 
 
Firmy oferujące pomoc tymczasową 
Jeżeli byłeś/aś ostatnio zatrudniony/a przez firmę oferującą pomoc tymczasową, pamiętaj, aby 
co tydzień kontaktować się z tą firmą w sprawie pracy, aby zachować prawo do świadczeń.  
 
Powrót do pracy 
Musisz natychmiast zgłosić swój powrót do pracy w IDES. Pracodawcy są zobowiązani 
do zgłaszania wszystkich nowo zatrudnionych pracowników do IDES. Raporty te są 
wykorzystywane do zidentyfikowania osób, które po ponownym podjęciu zatrudnienia 
pobierają świadczenia z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia. Niezgłoszenie powrotu do pracy 
lub wszystkich zarobków brutto uzyskanych w tygodniach objętych poświadczeniem będzie 
skutkowało nadpłatą świadczeń i ewentualnym stwierdzeniem oszustwa. W przypadku 
stwierdzenia oszustwa konsekwencje mogą obejmować nałożenie tygodni karnych oraz 
ściganie za oszustwa dotyczące świadczeń państwowych. Możesz zgłosić powrót do pracy 
podczas poświadczania uprawnień do świadczeń. 
 
Tydzień oczekiwania 
Pierwszy tydzień uprawniający do otrzymania świadczenia w nowym roku zasiłkowym jest 
tygodniem oczekiwania. Za tydzień oczekiwania nie są wypłacane żadne świadczenia.  
 
Świadczenia częściowe 
Jeżeli Twoje zarobki brutto w danym tygodniu będą niższe niż kwota świadczenia 
tygodniowego, możesz się nadal kwalifikować do otrzymywania świadczeń częściowych.  
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Metody płatności 
Możesz otrzymać świadczenia czekiem (metoda domyślna) lub przelewem bankowym. 
Stanowczo zachęcamy do wyboru przelewu bankowego. Możesz się zarejestrować 
na przelew bankowy w momencie składania wniosku. Po poświadczeniu odczekaj  
do 8 dni na otrzymanie płatności czekiem lub 2-3 dni w przypadku przelewu bankowego.  
 
Usługi związane z ponownym zatrudnieniem 
Zgodnie z wytycznymi federalnymi możesz zostać uznany/a za osobę uprawnioną do 
korzystania z usług związanych z ponownym zatrudnieniem oferowanych przez różne 
organizacje stanowe i lokalne. Jeżeli IDES skieruje Cię do skorzystania którejkolwiek z tych 
usług związanych z ponownym zatrudnieniem, musisz w nich wziąć udział. Odmowa 
uczestnictwa może spowodować zawieszenie Twoich świadczeń.  
 
Rozmowy w celu uzyskania orzeczenia 
W celu ustalenia uprawnień do świadczeń może być wymagane przeprowadzenie rozmowy 
prowadzącej do wydania orzeczenia. W razie potrzeby otrzymasz pocztą zawiadomienie 
o dacie i godzinie rozmowy telefonicznej. Brak gotowości do odbycia takiej rozmowy 
może mieć wpływ na uprawnienia do świadczeń. Jeżeli nie możesz być dostępny/a w dniu 
i o godzinie zaplanowanej rozmowy, masz obowiązek skontaktować się z IDES przy użyciu 
formularza zmiany terminu rozmowy dołączonego do zawiadomienia.  
 
Odwołania 
Masz prawo do odwołania się od decyzji o odmowie przyznania świadczeń. Jeżeli masz 
pytania dotyczące praw do odwołania, skontaktuj się z IDES. Jeśli złożysz, nadal musisz 
poświadczać co tydzień status zatrudnienia/osoby bezrobotnej do momentu rozstrzygnięcia 
odwołania, nawet jeżeli nie otrzymujesz świadczeń.  
 
Adres korespondencyjny 
Poczta amerykańska nie przekazuje korespondencji IDES. Możesz zmienić swój adres, 
imię/nazwisko lub inne informacje online na stronie ides.illinois.gov lub dzwoniąc do Biura 
Obsługi Roszczeń IDES pod numer (800) 244-5631.  
 
Podatki stanowe i federalne 
Świadczenia z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia podlegają federalnemu i stanowemu 
opodatkowaniu od dochodów. Możesz dobrowolnie zdecydować się na potrącanie 
stanowych i federalnych podatków dochodowych z wypłat świadczeń. Wysokość 
potrącenia u źródła jest wstępnie ustalona na 10% w przypadku podatku federalnego 
i 4,95% w przypadku stanu Illinois.  
 
Poufność 
Zgodnie z prawem informacje zawarte we wnioskach są poufne. Nie możemy przekazywać 
informacji zawartych we wniosku małżonkowi ani innym członkom rodziny. Jednak zgodnie 
z art. 1900 Ustawy o ubezpieczeniu od bezrobocia wszelkie informacje, których udzielisz 
Departamentowi Bezpieczeństwa Zatrudnienia w związku z wnioskiem, mogą zostać 
przekazane Twoim byłym pracodawcom lub ich przedstawicielom. 
 
Usługi związane z obsługą wniosków (800) 244-5631   TTY: (866) 488-4016 
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Ważne informacje 
 

Dlaczego IDES gromadzi i wykorzystuje numery ubezpieczenia społecznego  
Departament Bezpieczeństwa Zatrudnienia stanu Illinois gromadzi i wykorzystuje numery ubezpieczenia społecznego 
(SSN) do zarządzania programami ubezpieczenia od bezrobocia oraz usług związanych z zatrudnieniem. Prawo stanowe 
i federalne wymaga, aby Departament wykorzystywał numery SSN do weryfikacji tożsamości osób ubiegających się 
o świadczenia z tytułu bezrobocia. Numery SSN są wykorzystywane w administracji programu służb zatrudnienia 
do sprawdzania, czy osoby ubiegające się o świadczenia dla bezrobotnych zarejestrowały się w służbach zatrudnienia 
zgodnie z wymogami prawa. Departament wykorzystuje numery SSN również przy opracowywaniu statystyk zbiorczych. 
W ramach statystyk zbiorczych nie identyfikuje się osób ani nie ujawnia żadnych numerów SSN. Departament 
przestrzega surowych wymogów określonych w prawie federalnym i stanowym dotyczących zachowania poufności 
numerów SSN oraz ochrony przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.  
 
Świadczenia w ramach pomocy TRA  
Pracownicy, którzy stracą pracę lub doświadczą ograniczenia godzin pracy i wynagrodzeń w wyniku wzrostu importu lub 
przeniesienia miejsc pracy do innych krajów, mogą kwalifikować się do dodatkowych świadczeń na podstawie federalnej 
Ustawy o handlu z roku 1974 wraz z jej zmianami (Ustawy o handlu z roku 2002 lub Ustawa o przebranżowieniu 
i globalizacji z roku 2009 lub Ustawa o przedłużeniu pomocy w przebranżowieniu z roku 2011 lub Ustawa o ponownym 
zatwierdzeniu pomocy w przebranżowieniu z roku 2015). Grupa pracowników musi posiadać poświadczenie 
uprawniające do udziału w programie wydane przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych. Świadczenia 
administrowane przez IDES obejmują zasiłek do dochodu, ulgę podatkową na pokrycie kosztów opieki zdrowotnej 
oraz dodatek do wynagrodzenia z tytułu ponownego zatrudnienia dla starszych pracowników.  
 
Równe szanse są prawem 
Departament Bezpieczeństwa Zatrudnienia Stanu Illinois (IDES) zarządza programami autoryzowanymi na mocy ustawy 
Wagnera-Peysera (Usługami związanymi z zatrudnieniem) oraz programami ubezpieczenia od bezrobocia 
autoryzowanymi na mocy Tytułu III Ustawy o Ubezpieczeniach Społecznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
niezgodne z prawem jest stosowanie przez Wydział Bezpieczeństwa Zatrudnienia Stanu Illinois (IDES), będący odbiorcą 
federalnej pomocy finansowej, dyskryminacji na następujących podstawach: Wobec jakiejkolwiek osoby w Stanach 
Zjednoczonych, ze względu na rasę, wiek, kolor skóry, religię, płeć, pochodzenie narodowe, niepełnosprawność, 
przynależność polityczną lub przekonania; oraz jakiegokolwiek beneficjenta programów wspieranych finansowo zgodnie 
z Tytułem I Ustawy o Inwestycjach w Siłę Roboczą z roku 1998 (WIA), ze względu na jego obywatelstwo/status 
legalnego imigranta uprawnionego do pracy w Stanach Zjednoczonych lub jego udział w jakimkolwiek programie 
lub działaniu wspieranym finansowo zgodnie z Tytułem I WIA.  
 
IDES nie może stosować dyskryminacji w żadnym z następujących obszarów:  
Decydowanie o tym, kto zostanie przyjęty lub będzie miał dostęp do jakiegokolwiek programu lub działania wspieranego 
finansowo z Tytułu I WIA; zapewnianie możliwości lub traktowanie jakiejkolwiek osoby w odniesieniu do takiego 
programu lub działania; podejmowanie decyzji dotyczących zatrudnienia w ramach administrowania takim programem 
lub działaniem lub w związku z nimi.  
 
Co robić, jeżeli uważasz, że doświadczyłeś/aś dyskryminacji?  
Jeżeli uważasz, że padłeś/aś ofiarą dyskryminacji w ramach programów lub działań „Służby zatrudnienia” lub 
„Ubezpieczenia od bezrobocia”, w ciągu 180 dni od daty domniemanego naruszenia możesz złożyć skargę do: 
Urzędnika IDES ds. równych szans pod adresem: Office of Equal Employment Opportunity/Affirmative Action, 33 S. 
State Street, Chicago, Illinois 60603- 2803 lub Dyrektora Centrum Praw Obywatelskich (CRC) pod adresem: 
U.S. Department of Labor, 200 Constitution Avenue NW, Room N-4123, Washington, DC 20210.  
 
Jeżeli złożysz skargę w IDES, musisz poczekać, aż IDES wyda pisemne Zawiadomienie o ostatecznych działaniach lub 
aż upłynie 90 dni (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), zanim złożysz skargę w Centrum Praw Obywatelskich 
(patrz: adres powyżej).  
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Jeżeli IDES nie przekaże Ci pisemnego Zawiadomienia o ostatecznych działaniach w ciągu 90 dni od dnia złożenia skargi, 
nie musisz czekać na wydanie tego zawiadomienia przez IDES przed złożeniem skargi w Centrum Praw Obywatelskich 
(CRC). Musisz jednak złożyć skargę do CRC w ciągu 30 dni od upływu 90-dniowego terminu (innymi słowy, w ciągu 120 dni 
od dnia złożenia skargi w IDES).  
 
Jeżeli IDES przekaże Ci pisemne Zawiadomienie o ostatecznym działaniu w sprawie Twojej skargi, ale nie będziesz 
zadowolony/a z decyzji lub rozstrzygnięcia, możesz złożyć skargę do CRC. Skargę do CRC musisz złożyć w ciągu 30 dni 
od daty otrzymania z IDES Zawiadomienia o ostatecznym działaniu.  
 
IDES jest pracodawcą oferującym równe szanse i przy administrowaniu swoimi programami przestrzega wszystkich 
stanowych oraz federalnych przepisów o niedyskryminacji. Na życzenie dostępne są pomoce i usługi dla osób 
niepełnosprawnych. Skontaktuj się z kierownikiem najbliższego biura IDES lub z rzecznikiem ds. Równych Szans IDES 
pod numerem telefonu (312) 793-9290 lub TDD (888) 340-1007. 
 

Wydrukowano z upoważnienia władz stanu Illinois Wer. 05/2022 


