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Szanowny Wnioskodawco! 

W załączeniu przesyłamy pismo z ustaleniami w sprawie świadczenia z tytułu ubezpieczenia od 

bezrobocia (Unemployment Insurance, UI). IDES rozumie, że ubieganie się o ubezpieczenie na wypadek 

bezrobocia może być złożonym procesem. Departament ten będzie Cię wspierać. Niniejszy arkusz 

wyjaśniający został zaprojektowany w taki sposób, aby pomóc Ci lepiej zrozumieć załączone pismo w 

sprawie UI. 

Wyjaśnione pismo w sprawie UI 

Dołączone pismo w sprawie UI odpowie na najważniejsze pytania 

dotyczące Twojego wniosku o UI, takie jak: 

1. Czy kwalifikuję się do otrzymywania zasiłku?  

Na dole pisma, znajdź nagłówek Określenie pieniężne UI i znajdź 

Wysokość Twojego tygodniowego zasiłku.  

➢ Jeśli wynosi ona „0” oznacza to, że obecnie nie kwalifikujesz się 

do regularnego otrzymywania pieniężnego zasiłku z tytułu UI. 

Informacje dotyczące kolejnych kroków są dostępne na odwrocie 

niniejszego pisma. 

➢ Jeśli wynosi ona pomiędzy „51,00” a „542,00” oznacza to, że 

obecnie kwalifikujesz się do regularnego otrzymywania 

pieniężnego zasiłku z tytułu UI.  

2. Ile zasiłku mogę otrzymać? 

Kwota określona w punkcie Wysokość Twojego tygodniowego zasiłku 

(ang. Weekly Benefit Amount, WBA) jest kwotą, do której jesteś 

uprawniony(-na) każdego tygodnia. Wartość minimalna WBA to 51 

USD, a maksymalna 542 USD. Jeśli masz osoby na utrzymaniu, 

Dodatek na osobę na utrzymaniu będzie dodany do Wysokości 

Twojego tygodniowego zasiłku, aby otrzymać pełną Kwotę zasiłku 

tygodniowego, która jest wskazana po prawej stronie. 

3. Jak mogę otrzymać mój zasiłek? 

Aby otrzymać świadczenia, musisz „poświadczyć” poprzez 

odpowiadanie na podstawowe pytania co drugi tydzień. To pomaga 

IDES zweryfikować, czy wciąż kwalifikujesz się do otrzymywania 

zasiłku. Na górze pisma w sprawie UI znajdziesz datę swojego 

pierwszego poświadczenia. W tym dniu, na stronie internetowej IDES 

lub przez system Tele-Serve (strona jest zalecana) należy złożyć 

poświadczenie. Przygotuj się do złożenia oświadczenia, czy 

pracowałeś(-aś) i jakie były Twoje zarobki brutto w każdym z ostatnich 

dwóch tygodni. 

Kluczowe terminy 
 

Dodatkowy wniosek: 
Wniosek złożony na początku 
drugiej lub kolejnej przerwy w 
zatrudnieniu w ciągu tego 
samego rocznego okresu 
uprawnień zasiłkowych. 
 

Okres podstawowy: 
Pierwsze cztery z ostatnich 
pięciu zakończonych 
kalendarzowych kwartałów 
bezpośrednio poprzedzające 
roczny okres uprawnień 
zasiłkowych. Jest on używany 
do określenia, czy zarobiłeś(-
łaś) wystarczająco dużo, aby 
kwalifikować się do zasiłku. 
Jeśli nie możesz się 
zakwalifikować na podstawie 
standardowego okresu 
podstawowego, najnowsze 
cztery zakończone kwartały 
mogą zostać użyte jako 
alternatywny okres 
podstawowy. 
 
Zasiłki: Płatności wypłacane co 

drugi tydzień, jeśli się do nich 
kwalifikujesz. 

 
Roczny okres uprawnień 
zasiłkowych: Twój roczny 

okres uprawnień zasiłkowych 
zazwyczaj rozpoczyna się w 
niedzielę tygodnia, w którym 
po raz pierwszy złożyłeś(-łaś) 
swój wniosek. Roczny okres 
uprawnień zasiłkowych jest 
pełnym rokiem (trwającym 52 
tygodnie) i rozpoczyna się wraz 
z tą datą. 
 

Wnioskodawca: Osoba 

fizyczna, która ubiega się o 
świadczenie z tytułu 
ubezpieczenia na wypadek 
bezrobocia lub je otrzymuje.  
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Nie złożyłeś(-łaś) wniosku o ubezpieczenie od bezrobocia? 
 

Jeśli ostatnio nie złożyłeś(-łaś) wniosku o świadczenie z tytułu UI, ale 

jednak otrzymałeś(-łaś) załączone pismo w sprawie UI, być może 

padłeś(-łaś) ofiarą kradzieży tożsamości. Aby uzyskać więcej informacji, 

odwiedź stronę internetową ides.illinois.gov/fraud. 

Dodatkowo, został Ci przypisany dzień poświadczenia przypadający co 

dwa tygodnie, który również można znaleźć na górze pisma w sprawie 

UI. Co drugi tydzień rozpoczynając od daty Twojego pierwszego 

poświadczenia, w poniedziałek, wtorek lub środę znów musisz 

poświadczyć swoją kwalifikowalność do otrzymywania zasiłku. Jeżeli 

nie uda Ci się poświadczyć w Twój przypisany dzień, możesz 

potwierdzić w czwartek albo w piątek tego samego tygodnia. Uwaga: 

Należy uwzględnić czas do 8 dni na przekazanie czeku pocztą lub 2-3 

dni za pomocą bezpośredniej wpłaty na konto. 

Inne kwestie kluczowe 

Metody płatności 

Twoje świadczenia będą wypłacane za pomocą papierowego czeku 

płatniczego lub bezpośredniej wpłaty na konto. Otrzymasz domyślnie 

papierowy czek płatniczy, jednak zachęcamy do zmiany formy 

wypłaty na bezpośrednią wpłatę na konto. Zapoznaj się z instrukcjami 

dotyczącymi metod płatności na stronie ides.illinois.gov/payment. 

Jeśli Wysokość Twojego tygodniowego zasiłku (WBA) wynosi 0 USD 

Jeśli Twój WBA wynosi 0 USD oznacza to, że nasze zapisy wskazują, że 

nie zarobiłeś(-łaś) wystarczająco dużo w okresie podstawowym, aby 

kwalifikować się do regularnej wypłaty świadczeń z tytułu 

ubezpieczenia od bezrobocia.  

Prawo do odwołania 

Jeśli nie zgadzasz się z ustaleniami dotyczącymi UI, możesz złożyć 

odwołanie w ciągu 30 dni od daty wysyłki wskazanej na piśmie w 

sprawie UI. Na końcu pisma w sprawie UI znajdziesz informacje 

dotyczące odwołania. Uwaga: Jeśli złożyłeś(-łaś) odwołanie, wciąć 

musisz poświadczać co tydzień status zatrudnienia do momentu 

rozstrzygnięcia odwołania, nawet jeśli nie otrzymujesz zasiłku. 

Jeśli wrócisz do pracy 

Dokonując poświadczenia, za każdym razem wskazujesz, czy którymś 

z ostatnich dwóch tygodni pracowałeś(-aś) i/lub otrzymywałeś(-aś) 

wynagrodzenie. Jeśli wrócisz do pracy i zarobisz więcej niż WBA, nie 

otrzymasz zasiłku za ten tydzień. Jeśli ponownie stracisz pracę w tym 

samym rocznym okresie uprawnień zasiłkowych, jak najszybciej złóż 

Kluczowe terminy - 

kontynuacja 
 

Dodatek na osobę 
pozostającą na utrzymaniu: 
Oprócz swojego tygodniowego 
zasiłku, możesz otrzymać 
dodatek na osobę na 
utrzymaniu, jeżeli masz (1) 
dziecko na utrzymaniu poniżej 
18-tego roku życia lub (2) 
niepracującego(-cą) małżonka(-
kę) bez uprawnień do 
otrzymywania świadczenia z 
tytułu UI lub (3) dorosłe 
niepełnosprawne dziecko. 
Można złożyć wniosek o 
dodatek na dziecko lub na 
współmałżonka(-kę), ale nie na 
oboje. Więcej niż jedno dziecko 
nie zwiększy kwoty Twojego 
zasiłku.  

 
Maksymalna kwota 
dodatku do zasiłku: 
Maksymalna wysokość 
dodatku, do której masz prawo 
w czasie rocznego okresu 
uprawnień zasiłkowych. To 
Twój WBA pomnożony przez 26 
tygodni. 
 
Określenie pieniężne: 
Decyzja, która wyszczególnia 
kwoty zasiłku, do 
otrzymywania których się 
kwalifikujesz. Zwana również 
Ustalenia w sprawie UI. 

 
Kwalifikowalność 
pieniężna: Twoja 

kwalifikowalność do UI w 
oparciu o fakt, czy zarobiłeś(-
łaś) wystarczająco dużo 
podczas okresu 
podstawowego. 
 

Kwalifikowalność 
niepieniężna: Powody inne 

niż wypłata, które wpływają na 
Twoją kwalifikowalność do UI, 
takie jak niezdolność do pracy, 
dobrowolny wyjazd itp. IDES 
skontaktuje się z Tobą, jeśli 
będzie miało jakieś pytania 
dotyczące kwalifikowalności 
niepieniężnej. 
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dodatkowy wniosek o zasiłek.  

Inna pomoc 

Aby otrzymać informacje dotyczące innych usług, takich jak ubezpieczenie zdrowotne, opieka nad 
dzieckiem i dodatek żywieniowy, odwiedź stronę internetową des.illinois.gov/moreassistance 

Tłumaczenia 

Hiszpański: ides.illinois.gov/UIFinding-Spanish 
Polski: ides.illinois.gov/UIFinding-Polish 
Chiński: ides.illinois.gov/UIFinding-Chinese 
Arabski: ides.illinois.gov/UIFinding-Arabic 
Hindi: ides.illinois.gov/UIFinding-Hindi 
Tagalog: ides.illinois.gov/UIFinding-Tagalog 


