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Informacja dla pracodawców 

Gdy pracownicy są zwalniani na okres 
siedmiu dni lub dłużej lub są z jakiegokolwiek 
powodu odsunięci od listy płac, pracodawcy 
są zobowiązani dostarczyć im kopię tej 
publikacji. Jeśli dostarczenie kopii w miejscu 
pracy jest niepraktyczne, publikacja powinna 
zostać wysłana na ostatni znany adres 
pracownika w ciągu pięciu dni 
kalendarzowych od odsunięcia. Wpisz nazwę 
firmy i adres w polu poniżej: 



Departament Bezpieczeństwa Pracy Illinois (IDES) zarządza programem ubezpieczenia na wypadek bezrobocia 
dla stanu Illinois. Gdy jesteś bezrobotny i spełniasz wymogi prawne, masz prawo do świadczeń z ubezpieczenia 
na wypadek bezrobocia. Świadczenia są finansowane z podatków od wynagrodzeń pracodawców - nie z potrąceń 
z Twoich zarobków. 

 
Kto kwalifikuje się do ubezpieczenia na wypadek bezrobocia? 
1. Aby się zakwalifikować, musisz zarobić co najmniej 1600 USD w ciągu ostatnich 12 miesięcy (tzw. 

okres bazowy) i musisz zarobić co najmniej 440 USD poza kwartałem okresu podstawowego, w którym 
Twoje zarobki były najwyższe. Jeśli nie kwalifikujesz się do standardowego okresu bazowego, IDES 
może wykorzystać ostatnie cztery zakończone kwartały jako alternatywny okres bazowy. 

 
Jeśli rozpoczyna się Rok 
Świadczenia: 

Okres podstawowy to: Alternatywny okres bazowy: 

W tym roku pomiędzy: 

1 stycznia i 31 marca 

W ubiegłym roku pomiędzy: 
1 stycznia i 30 września oraz rok 
wcześniej między 1 października a 
31 grudnia 

W ubiegłym roku pomiędzy: 
1 stycznia i 31 grudnia 

W tym roku pomiędzy: 

1 kwietnia i 30 czerwca 

W ubiegłym roku pomiędzy: 
1 stycznia i 31 grudnia 

W zeszłym roku między: 
1 kwietnia i 31 grudnia oraz w 
tym roku między 1 stycznia a 31 
marca 

W tym roku pomiędzy: 

1 lipca i 30 września 

W ubiegłym roku pomiędzy: 
1 kwietnia i 31 grudnia oraz w 
tym roku między 1 stycznia a 31 
marca 

W zeszłym roku między: 
1 lipca i 31 grudnia oraz w tym 
roku między 1 stycznia a 30 
czerwca 

W tym roku pomiędzy: 
1 października i 31 grudnia 

W ubiegłym roku pomiędzy: 
1 lipca i 31 grudnia oraz w tym 
roku między 1 stycznia a 30 
czerwca 

W zeszłym roku między: 
1 października i 31 grudnia oraz 
w tym roku między 1 stycznia a 
30 września 

 

Jeśli otrzymałeś tymczasowe całkowite świadczenia z tytułu niepełnosprawności na podstawie ustawy o 
odszkodowaniu dla pracowników lub innej podobnej ustawy, lub jeśli pracowałeś tylko w ciągu ostatnich 
kilku miesięcy, twój okres bazowy może być określony inaczej. 

 
2. Twój pracodawca musi podlegać państwowym przepisom o ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia. Wśród 

nieobjętych rodzajów pracy są niektóre prace rolnicze, domowe, kolejowe i rządowe oraz niektóre prace 
wykonywane dla rodziny i na zlecenie. 

 
3. Musisz być całkowicie bez pracy lub pracować mniej niż w pełnym wymiarze godzin, ponieważ praca w 

pełnym wymiarze czasu nie jest dostępna. Twoje zarobki muszą spaść poniżej pewnego progu określonego w 
chwili zgłoszenia. 

 
4. Twoje bezrobocie musi być mimowolne. Możesz zostać zdyskwalifikowany, jeśli: 

a. porzucisz pracę dobrowolnie bez ważnej przyczyny, którą można przypisać pracodawcy; 
b. zostaniesz zwolniony za niewłaściwe postępowanie w związku z pracą; 
c. zostaniesz zwolniony za przestępstwo lub kradzież w związku z pracą; lub 
d. jesteś bez pracy z powodu sporu pracowniczego. 



5. Musisz być w stanie i gotowy do pracy. Świadczenia nie są wypłacane za żaden okres, w którym przebywasz na 
urlopie, gdy Twoim głównym zajęciem jest nauka (możesz być uprawniony, jeśli uczestniczysz w kursie 
szkoleniowym zatwierdzonym przez dyrektora IDES) lub podczas innych zajęć, które sprawiają, że jesteś niedostępny 
do pracy. Świadczenia nie są wypłacane za dzień lub dni, w których nie możesz pracować z powodu 
choroby, niepełnosprawności, obowiązków rodzinnych, braku transportu itp. 

 
6. Musisz aktywnie szukać pracy i być gotowym zaakceptować każdą odpowiednią ofertę pracy. Musisz 

prowadzić rejestr działań związanych z poszukiwaniem pracy w każdym tygodniu, za który ubiegasz się o 
świadczenia. Jeśli Twoje uprawnienia zostaną zakwestionowane, może być konieczne okazanie tego dokumentu. 

Wymagania rejestracyjne Urzędu Zatrudnienia Illinois: 

Musisz dokonać rejestracji w Urzędzie Zatrudnienia Illinois na stronie IllinoisJobLink.com, zanim będziesz 
mógł otrzymać świadczenia z tytułu bezrobocia. Po zakończeniu rejestracji na stronie IllinoisJobLink.com 
możesz utworzyć CV i szukać pracy. 

Informacje potrzebne do złożenia wniosku o świadczenia: 
 
• Twój numer ubezpieczenia społecznego i imię i nazwisko na karcie ubezpieczenia społecznego; 

• Twoje prawo jazdy/identyfikator stanowy (dokumenty te przedstawiają Twoją wagę, która jest wymagana przy 
składaniu wniosku); 

• Jeśli podajesz współmałżonka lub dziecko jako osobę pozostającą na utrzymaniu, numery ubezpieczenia 
społecznego, daty urodzenia i imiona oraz nazwiska osób pozostających na utrzymaniu; 

• Imię i nazwisko, adres pocztowy, numer telefonu, daty zatrudnienia i powód odsunięcia przez wszystkich 
pracodawców, dla których pracowałeś w ciągu ostatnich 18 miesięcy; 

° Mogą być konieczne dokumenty płac (formularz W-2, odcinki czeków itp.) od tych pracodawców. 

• Jeśli pracowałeś od niedzieli tego tygodnia, zarobki brutto z tego tygodnia; 

° Musisz zgłosić wszystkie wynagrodzenia brutto za każdą wykonaną pracę, w pełnym lub niepełnym 
wymiarze godzin; 

° Brutto oznacza całkowitą kwotę zarobioną przed odliczeniami, a nie „wynagrodzenie na rękę”, w 
tym wynagrodzenie w postaci zakwaterowania, posiłków, towarów lub innej formy; 

° Płace brutto muszą być zgłaszane w tygodniu, w którym zostały zarobione, a nie w tygodniu, w którym 
otrzymujesz wynagrodzenie; 

° Jeśli twoje zarobki brutto w danym tygodniu są niższe niż tygodniowa kwota świadczenia, nadal 
możesz być uprawniony do otrzymania pełnej lub częściowej wypłaty świadczenia); 

• Rejestry wszelkich otrzymywanych świadczeń emerytalnych (bez ubezpieczenia społecznego); 

• Jeśli nie jesteś obywatelem Stanów Zjednoczonych, Twoje informacje rejestracyjne dotyczące cudzoziemca; 

• Jeśli jesteś niedawno odsuniętym od pracy weteranem, kopia formularza Member 4 DD 214/215; 

° Inne kopie formularza DD 214/215 są dopuszczalne, ale najczęściej dostępna jest kopia Member 4. 

• Jeśli jesteś odsunięty od pracy jako pracownik cywilny administracji federalnej, kopie  standardowego 
formularza 8 i formularza zgłoszeniowego dla personelu 50. 

http://www.illinoisjoblink.com/
http://www.illinoisjoblink.com/


Kiedy i gdzie złożyć: 
 
Złóż wniosek o świadczenia z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia w pierwszym tygodniu po utracie pracy. 
Zalecamy składanie wniosków o świadczenia online na stronie ides.illinois.gov lub możesz złożyć wniosek 
osobiście w lokalnym biurze IDES. 
Sprawdź naszą stronę internetową, aby znaleźć lokalizacje biur. 

 
Zapoznaj się z podręcznikiem świadczeń z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia  w celu uzyskania dodatkowych 
wymagań i bardziej szczegółowych informacji. Ta i inne publikacje są dostępne online na stronie ides.illinois.gov. 

 
Jeśli masz pytania, zadzwoń do działu obsługi zgłaszających IDES pod numer (800) 244-5631 lub 
TTY: (866) 488-4016. 

 
 
 
 
Prawo przewiduje kary więzienia i grzywny, jeśli usiłujesz uzyskać świadczenia w nieuczciwy sposób, 
odmawiając podania istotnych informacji lub składając fałszywe oświadczenie w sprawie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDES jest pracodawcą zapewniającym równe szanse i przestrzegającym wszystkich stanowych i federalnych przepisów dotyczących niedyskryminacji w zakresie 
zarządzania swoimi programami. Na żądanie dla osób niepełnosprawnych dostępne są pomoce i usługi dodatkowe. Skontaktuj się z kierownikiem najbliższego biura 
IDES lub z przedstawicielem IDES ds. równości szans pod numerem (312) 793-9290 lub TTY: (888) 340-1007. 

 
Uwaga: Informacje zawarte w tej broszurze mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Aby uzyskać najnowsze informacje, odwiedź witrynę internetową IDES pod 
adresem www.ides.illinois.gov. 

 
Wydrukowano przez Urząd Stanu Illinois 

http://www.ides.illinois.gov/IDES%20Forms%20and%20Publications/CLI105L.pdf
http://www.ides.illinois.gov/
http://www.ides.illinois.gov/
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