
 

Co Każdy Pracownik Powinien Wiedzić 
na Temat Ubezpieczenie na Wypadek 

Bezrobocia 

 
 
 
 

Page 1 of 4 
 



 
Departament Bezpieczeństwa Zatrudnienia Stanu Illinois (IDES) zarząda programem 
ubezpieczenia na wypadek bezrobocia dla stanu Illinois. Prawo do otrzymanie  
świadczenie na podstawie Aktu Ubezpieczenie na Wypadek Bezrobocia dotyczy 
wyłącznie okres bez pracy i gdy są spełnione wymogi prawne. Składki na ubezpieczenie 
na wypadek bezrobocia są fundowani z podatków od wynagrodzeń płacone przez 
pracodawca – nie przez potrącenia z wynagrodzenia pracownika. 
 
Kto Kwalifikuje Się do Ubezpieczeniana Wypadek Bezrobocia? 
1. Aby kwalifikować się, należy zarobić conajmniej $1600 w ciągu niedawny 12-

miesięczny okres, tak zwany okres bazowy (spojrzeć na wykres poniżej). Muszą być 
zarobki przynajmniej $440 poza najwyższym kwartałem w okresie bazowym. Jeżeli 
się nie kwalifikuje pod standartowym okresem bazowym, IDES ustali alternatywny 
okres bazowy, używając ostatnie cztery kwartały skończone. Skontaktować się z IDES 
Centrum Usług Rościciela pod numerem telefonu (800)244-5631 aby otrzymać 
więcej szczegółów 

 
Jeżeli Rok Zasiłkowy Się Zaczyna: Okres Bazowy Będzie: 

Nowe roszczenia roszczenia złożone między 
1 stycznia i 31 marca 

Cztery zakończone kwartały, kończące się 
30 września (1 października do 30 września) 

Nowe roszczenia roszczenia złożone między 
1 kwietnia i 30 czerwca 

Cztery zakończone kwartały, kończące się 
31 grudnia (1 stycznia do 30 grudnia) 

Nowe roszczenia roszczenia złożone między 
1 lipca i 30 września 

Cztery zakończone kwartały, kończące się 
31 marca (1 kwietnia do 31 marca) 

Nowe roszczenia roszczenia złożone między 
1 października i 31 grudnia 

Cztery zakończone kwartały, kończące się  
30 czerwca (1 lipca do 30 czerwca) 

 
Jeśli zostały przyznane czasowe całkowite rentę na podstawie ustawy 
kompensacyjnej dla pracowników lub innych podobnych aktów, albo zarobki były 
wyłącznie w ciągu ostatnich kilku miesięcy, okres bazowy może być ustalona w 
inny sposób. 

 
2. Pracodawca musi podlegać prawu ubezpieczeń na wypadek bezrobocia Stanu. Wśród 

rodzajów pracodawców niepokryte są niektóre rolne, domowej służby, kolejowe i 
rządowe oraz niektóre pracy wykonywane dla swojej rodziny i na zlecenie. 

 
3. Trzeba być albo całkowicie bez pracy lub pracować mniej niż pełen etat, z powodu 

braku pracy. Zarobki muszą nie mogą przekroczyć kwota określone kiedy wniosek 
jest złożony. 
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4. Bezrobocia musi być mimowolne. Można zostać zdyskwalifikowany, jeżeli: praca była 
opuszczona dobrowolnie bez przyczyny przypadającego pracodawcy; wypisano na 
uchybienia w związku z pracą; wypisano za przestępstwo lub kradzieży w związku z 
pracą; nie można pracować z powodu sporu pracowniczego. 

 
5. Trzeba być bezrobotnym, dostępny do pracy i zdolny do pracy. Świadczenie nie są 

wypłacane za okres wakacji, gdy zasadnicze zajęcie jest być studentem (można się 
kwalifikować, jeżeli uczęszcza na szkolenie zatwierdzony przez dyrektora IDES) lub 
podczas podejmowania wszelkich innych działań, które spowodują niedostępność do 
pracy. Dzień lub dni niezdolności do pracy z powodu choroby, niepełnosprawności, 
obowiązki rodzinne, brak transportu, itd. nie są płacone. 

 
6. Trzeba aktywnie starać się znaleść pracy oraz być gotowym do przyjęcia jakikolwiek 

odpowiedniej oferty pracy. Trzeba prowadzić zapis działań związane z 
poszukiwaniem pracy w każdym tygodniu, za które można ubiegać się o świadczenia. 
Jeżeli uprawnienie jest kwestionowana, IDES może wymagać przedstawienia tego 
dokumentu. 

 
Kiedy I Gdzie Złożyć Wniosek: 
Nalezy złożyć wniosek o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych w pierwszym tygodniu po 
utraty pracy. Można złożyć online roszczenie o zasiłek dla bezrobotnych online pod 
adresem www.ides.illinois.gov. Jeżeli są niepewności dotyczące kwalifikowania się do 
świadczeń, to można skontaktować się z IDES aby otrzymać dalsze informacje. 
 
Otrzymanie tej broszury nie koniecznie oznacza kwalifikowalność. Odbędzie się 
rejestracja w IllinoisJobLink.com, giełda pracy na Internecie. Używając 
IllinoisJobLink.com, można szukać oraz ubiegać się o tysiące stanowisk, uzyskać pomocy 
w pisaniu i udoskonalenie CV, i automatycznie sprawdzić oraz śledzić rekord 
Wyszukiwania Pracy. 
 
Informacje Wymagane aby Ubiegać się o Świadczenia 
• Dowód numeru Ubezpieczenia Społecznego – albo ważna kartka Ubezpieczenia 

Społecznego, albo inna dokumentacja, jak na przykład forma W-2 albo odcinek 
wypłaty. 

 
• Nazwy i adresy byłych pracodawców oraz numer dni opracowane dla każdego z nich. 
 
• Dokumentacja wskazując zarobki, łącznie odprawem pieniężnem oraz 

wynagrodzenia za urlop. 
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• Zapisy wszelkich wypłatach emerytalnych, łącznie z Ubezpieczniem Społecznem. 
 
• Prace dorywcze lub zarobki niepełnoetatowe podczas bezrobocie. 
 
• Numer Ubezpieczenia Społecznego współmałżonka. 
 
• Nazwy, Numery Ubezpieczenia Społecznego, i daty urodzenia dzieci, licząc pasierbów 

mając mniej niż 18 lat, dzieci niepełnosprawni bez względu na wiek, oraz jakikolwiek 
dziecko pod opiekę wyniku postanowienie sądu. 

 
Należy poinformować przedstawiciela IDES jeżeli, w ciągu ostatnich dwóch lat, praca 
była (1) wykonana w stanie poza Illinois, (2) dla kolei, (3) dla rządu federalnego, lub 
(4) w służbie wojskowej. 
 
Uwaga: Według prawa, mogą być kary więzienne oraz grzywny w przypadku próby 
uzyskania świadczenia oszustwem, ukrywając istotne informacje albo fałszywymi 
oświadczeniami w wniosku o roszczenia. 

 
Roszczenie na Ubezpieczenie na Wypadek Bezrobocia można złożyć online pod 
adresem www.ides.illinois.gov. Po złożeniu wniosku, można uzyskać informacje o 
statusie roszczeli dzwoniąc do TeleServe pod numerem (312) 338-4337. 
 
Można dopasować się do oferty pracy korzystając z naszą online giełdą pracy pod 
adresem www.IllinoisJobLink.com. Można skontaktować się z IDES pod numerem 
telefonu (800) 244-5631 w przypadku dalszych pytań. 
 
IDES jest pracodawcą równych szans i przestrzega wszystkich przepisów stanowych i 
federalnych w administracji niedyskryminacji swoich programów. Pomoce i usługi 
pomocnicze są dostępne na życzenie dla osób niepełnosprawnych. Można skontaktować 
się z kierownikiem urzędu IDES najbliższego lub inspektora równych szans IDES pod 
numerem (312) 793-9290 lub TDD (800) 340-1007. 
Uwaga: Informacje zawarte w tej broszurze mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. 
Najbardziej aktualne informacje można zwiedzać na stronie Internetowej IDES pod 
adresem www.ides.illinois.gov. 
 
Wydrukowane przez organ Stanu Illinois ks 1/2015 
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