Federalne programy pomocy na wypadek bezrobocia kończą się z
dniem 4 września 2021 roku.
Wiemy, że programy te bywają skomplikowane, a Ty możesz się zastanawiać, co dla Ciebie oznacza ich
wygaśnięcie. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem, aby zrozumieć, co się zmienia:

FPUC (Federal Pandemic Unemployment Compensation)
Federalna rekompensata na wypadek bezrobocia z powodu pandemii
Dodatek w wysokości 300 USD
Dla kogo był ten program?
Dla każdej osoby otrzymującej jakiekolwiek
świadczenia z tytułu ubezpieczenia na wypadek
bezrobocia.

Skąd mam wiedzieć, czy ten program jest dla
mnie?
Jeśli otrzymujesz obecnie jakiekolwiek świadczenie z
tytułu ubezpieczenia na wypadek bezrobocia,
automatycznie co tydzień uzyskujesz 300 USD dodatku
FPUC.

Jakie korzyści zapewniał ten program?
FPUC automatycznie dodawało kwotę 300 USD do
tygodniowych świadczeń każdego wnioskodawcy.

Co się zmieni w dniu 4 września?
Dodatek FPUC w wysokości 300 USD wygasa. Jeśli
nadal masz prawo do świadczeń, będziesz otrzymywać
wyłącznie świadczenia w normalnej stawce.

Co mam zrobić, jeśli ten program jest dla mnie?
•

•
•

Nawet jeśli program z dodatkiem 300 USD dobiega końca, w dalszym ciągu będziesz otrzymywać
tygodniowe świadczenie w normalnej stawce, o ile pozostajesz osobą uprawnioną i nadal będziesz
składać poświadczenie.
Jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia, wejdź na stronę ides.illinois.gov/moreassistance, aby
uzyskać informacje o żywności, mieszkalnictwie, ubezpieczeniu zdrowotnym oraz innych usługach.
Pamiętaj: IDES może pomóc Ci zdobyć kolejny zawód. Jeszcze dziś odwiedź stronę IllinoisJobLink.com i
wyszukaj pracy wśród 100 000+ ofert. Jeśli ubiegałeś(-aś) się o zasiłek dla bezrobotnych, masz już konto
na stronie IllinoisJobLink.com!

PUA (Pandemic Unemployment Assistance)
Program pomocy dla osób bezrobotnych z powodu pandemii
Program dla pracowników, którzy w normalnych warunkach nie kwalifikują się do ubezpieczenia na
wypadek bezrobocia (UI)
Dla kogo był ten program?
Program PUA stworzono dla pracowników, którzy w
normalnych warunkach nie kwalifikują się do
ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, ale stali się
bezrobotni z powodu pandemii. Obejmował na
przykład osoby samozatrudnione, takie jak niezależni
wykonawcy czy niezależni kontrahenci.

Skąd mam wiedzieć, czy ten program jest dla
mnie?
Istnieje kilka sposobów na to, aby dowiedzieć się, czy
otrzymujesz świadczenia PUA i w przeciwieństwie do
zwykłych zasiłków dla bezrobotnych. Na przykład:

Jakie korzyści zapewniał ten program?
Program PUA zapewniał świadczenia tym
pracownikom, którzy w normalnych warunkach nie
mogliby ich otrzymać.

Co się zmieni w dniu 4 września?
Program PUA wygasa. Po tygodniu kończącym się w
dniu 4 września nie będziesz mieć już możliwości
dokonywania poświadczeń za nowe tygodnie w
ramach programu PUA. Nawet jeśli Twoje konto PUA

•
•

•

Korespondencja, którą otrzymujesz z IDES
potwierdza, że jesteś objęty(-a) programem PUA
Dokonujesz poświadczeń co tydzień, a nie co dwa
tygodnie
Korzystasz z portalu PUA w celu zarządzania
swoim wnioskiem

pokazuje, że masz jeszcze jakieś tygodnie pozostałe po
dniu 4 września, Kongres ustalił, że program ten
kończy się w tym właśnie dniu, a zatem wszelkie
dodatkowe tygodnie, które mogą pojawić się na
Twoim koncie, nie będą już dostępne po 4 września.

Co mam zrobić, jeśli ten program jest dla mnie?
•
•

IDES może pomóc Ci zdobyć kolejny zawód. Jeszcze dziś odwiedź stronę IllinoisJobLink.com i wyszukaj
pracy wśród 100 000+ ofert.
Jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia, wejdź na stronę ides.illinois.gov/moreassistance, aby
uzyskać informacje o żywności, mieszkalnictwie, ubezpieczeniu zdrowotnym oraz innych usługach.

PEUC (Pandemic Emergency Unemployment Compensation)
Awaryjne odszkodowanie dla bezrobotnych w sytuacji pandemii
Wydłużone tygodnie świadczenia
Dla kogo był ten program?
Program ten stworzono dla tych osób, które
otrzymywały normalne świadczenie z tytułu
ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, lecz upłynął
przysługujący im 26-tygodniowy okres wypłaty
świadczenia, lecz potrzebują wydłużenia tego okresu.

Skąd mam wiedzieć, czy ten program jest dla
mnie?
Jeśli upłynął Ci okres pierwszych 26 tygodni
świadczeń, otrzymasz z IDES list oraz e-mail z
informacją, że automatycznie przeniesiono Cię do
programu PEUC. Jeśli nie otrzymałeś(-aś) świadczenia
z tytułu ubezpieczenia na wypadek bezrobocia przez
okres dłuższy niż 26 tygodni, wówczas nie obejmuje
Cię program PEUC.

Jakie korzyści zapewniał ten program?
W normalnych warunkach świadczenie z tytułu
ubezpieczenia na wypadek bezrobocia przysługuje
tylko przez 26 tygodni. Program PEUC automatycznie
przedłużył czas wypłaty świadczenia na rzecz
wnioskodawców, u których upłynęło już tych
pierwszych 26 tygodni.

Co się zmieni w dniu 4 września?
Okres wypłaty normalnego świadczenia z tytułu
ubezpieczenia na wypadek bezrobocia powróci 26
tygodni, a świadczenia PEUC ustaną po 4 września.

Co mam zrobić, jeśli ten program jest dla mnie?
•

•
•

Możliwe, że będziesz się kwalifikować do jednego tygodnia dodatkowych świadczeń przed
zakończeniem tego programu w dniu 11 września 2021 roku. IDES automatycznie sprawdzi i wyśle Ci
powiadomienie, czy kwalifikujesz się do wspomnianego wyżej jednego tygodnia dodatkowych
świadczeń, czy też jesteś uprawniony(-a) do zwykłych świadczeń.
IDES może pomóc Ci zdobyć kolejny zawód. Jeszcze dziś odwiedź stronę IllinoisJobLink.com i wyszukaj
pracy wśród 100 000+ ofert.
Jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia, wejdź na stronę ides.illinois.gov/moreassistance, aby
uzyskać informacje o żywności, mieszkalnictwie, ubezpieczeniu zdrowotnym oraz innych usługach.

MEUC (Mixed Earner Unemployment Compensation)
Zasiłek dla bezrobotnych o mieszanym statusie zarobkowym
Dodatek w wysokości 100 USD dla osób o mieszanym statusie zarobkowym

Dla kogo był ten program?
Osoby o mieszanym statusie zarobkowym to
pracownicy, którzy zarabiają pieniądze zarówno
poprzez samozatrudnienie, jak również w tradycyjnej
pracy w formie W2. Przykładowo autor piosenek,
który zarabia również, pracując jako asystent ds.
administracjo, jest osobą o mieszanym statusie
zarobkowym.

Skąd mam wiedzieć, czy ten program jest dla
mnie?
Wnioskodawcy musieli wypełnić osobny wniosek na
stronie internetowej IDES. Po wypełnieniu wniosku o
dodatek w wysokości 100 USD i jego pozytywnym
rozpatrzeniu dowiesz się, czy otrzymujesz świadczenia
MEUC.

Jakie korzyści zapewniał ten program?
Program MEUC zapewniał 100 dolarów dodatku do
normalnych świadczeń z tytułu ubezpieczenia na
wypadek bezrobocia dla uprawnionych osób o
mieszanym statusie zarobkowym.

Co się zmieni w dniu 4 września?
W dniu 4 września program MEUC się kończy, a zatem
dodatek w wysokości 100 USD nie może być
wypłacany za tygodnie po 4 września. Świadczenia
mogą być nadal wypłacane z mocą wsteczną za kilka
tygodni przed dniem 4 września, a więc nie martw się,
jeśli Twój wniosek jest nadal rozpatrywany.

Co mam zrobić, jeśli ten program jest dla mnie?
•
•

IDES może pomóc Ci zdobyć kolejny zawód. Jeszcze dziś odwiedź stronę IllinoisJobLink.com i wyszukaj
pracy wśród 100 000+ ofert.
Jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia, wejdź na stronę ides.illinois.gov/moreassistance, aby
uzyskać informacje o żywności, mieszkalnictwie, ubezpieczeniu zdrowotnym oraz innych usługach.

Co mam zrobić, jeśli nadal trwa rozpatrywanie mojego wniosku?
Jeśli przed dniem 4 września złożyłeś(-aś) wniosek o świadczenie z wygasającego programu, mimo to
dokonamy weryfikacji Twoich danych. Jeśli się kwalifikujesz, możesz otrzymywać świadczenia z mocą
wsteczną za okres kilku tygodni przed dniem 4 września. Nie możesz jednak otrzymać świadczeń z
żadnego po 4 września. z tych programów za tygodnie po dniu 4 września.
•

•

Przykład nr 1: Przed dniem 4 września złożyłeś(-aś) odwołanie w zwykłym programie świadczeń
z tytułu ubezpieczenia na wypadek bezrobocia (UI). IDES rozpatruje Twoje odwołanie i
stwierdza, że kwalifikujesz się do świadczeń za tygodnie kończące się w dniach 28 sierpnia, 4
września i 11 września. Za wszystkie te trzy tygodnie otrzymasz normalne świadczenia UI.
Niemniej jednak dodatek FPUC w wysokości 300 USD otrzymasz tylko za okres dwóch tygodni (tj.
za tygodnie kończące się w dniach 28 sierpnia i 4 września), ponieważ program FPUC zakończył
się w dniu 4 września 2021 roku.
Przykład nr 2: W dniu 15 sierpnia złożyłeś(-aś) wniosek o świadczenie PUA. Stwierdzono, że
kwalifikujesz się do świadczeń PUA. Zakładając, że spełniłeś(-aś) wszystkie pozostałe wymagania
w zakresie programu PUA, możesz otrzymywać świadczenie za okres od 15 sierpnia do 4
września. Ale ponieważ program PUA wygasa z dniem 4 września, po tej dacie nie możesz już
otrzymać żadnych świadczeń PUA.

