Stan Illinois
Departament Bezpieczeństwa Pracy

Złożyłem wniosek,
co dalej?

Nota informacyjna o ubezpieczeniu
na wypadek bezrobocia
W ciągu 7-10 dni od zgłoszenia wniosku otrzymasz wiadomość e-mail z
notą informacyjną o ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia (patrz
przykład poniżej). Nota informacyjna o ubezpieczeniu na wypadek
bezrobocia pokazuje między innymi wynagrodzenie za okres
podstawowy, tygodniową kwotę świadczenia oraz dzień zaświadczeń,
przypadający co dwa tygodnie.

Illinois Department of Employment Security
P.O. Box 19509
Springfield, IL 62794
Telefon: (800) 244-5631 . TTY: (866) 488-4016
Faks (217) 557-4913
www.ides.illinois.gov

JOE SMITH
123 MAIN ST
CHICAGO, IL 12345-6789

Data wysłania:
Ident. wnioskodawcy:

10.07.2015
1234564

Nota informacyjna o ubezpieczeniu na wypadek bezrobocia
Typ osoby na utrzymaniu: Brak
Metoda płatności: Oczekująca karta debetowa
Ostatni pracodawca:
INDUSTRY, INC
30.06.2015 Powód braku zatrudnienia: Zwolnienie (brak pracy)

Typ złożenia: Internet
Ostatni przepracowany dzień:

Przypadający co dwa tygodnie dzień zaświadczeń to: Wtorek

Twoja pierwsza data zaświadczeń to: 21.07.2015

Najlepiej zaświadczać w celu uzyskania zasiłku przez Internet. Możesz zaświadczyć w celu uzyskania zasiłku online:
www.ides.illinois.gov/certify. Możesz także zaświadczyć telefonicznie, dzwoniąc pod numer (312) 338-4337. Obsługa linii
jest dostępna od poniedziałku do piątku od 5:00 do 19:30.
Wybrano odliczenie federalnego podatku dochodowego od zasiłków dla bezrobotnych. Kwota odpowiadająca 10,00% świadczenia
zostanie potrącona i przesłana do urzędu skarbowego.
Wybrano odliczenie stanowego podatku dochodowego od zasiłków dla bezrobotnych. Kwota odpowiadająca 4,95% zostanie
potrącona i przesłana do Departamentu Skarbowego Illinois.
Masz możliwość zdeponowania płatności świadczeń z ubezpieczenia na wypadek bezrobocia bezpośrednio na koncie czekowym lub
bezpośrednio na kartę debetową. Aby rozpocząć proces, odwiedź witrynę IDES pod adresem www.ides.illinois.gov i poszukaj opcji
płatności lub skontaktuj się z urzędem pod numerem telefonu podanym powyżej.
Twój obecny status płatności to oczekiwanie na kartę debetową. Karta debetowa zostanie wydana w ciągu najbliższych 7 dni. Tę
kartę należy aktywować, dzwoniąc pod numer (866) 728-2167, aby otrzymać zasiłek. Aktywuj kartę natychmiast po otrzymaniu.
Data początku roku zasiłku: 05.07.2015
Data wniosku: 05.07.2015

Data końca roku zasiłku: 04.07.2016
Typ programu: Zwykły

Kwartały kwalifikowanego okresu i wypłacone wynagrodzenie
Nazwa pracodawcy
kw. 2 / 2014 (USD)
kw. 3 / 2014 (USD)
INDUSTRY, INC.
31 629,20
5271,54

kw. 4 / 2014 (USD)
37 669,54

kw. 1 / 2015 (USD)
31 457,95

* Jeśli którekolwiek z powyższych wynagrodzeń nie jest twoje, lub jeśli nie ma wyżej wymienionych wynagrodzeń, skontaktuj się z
urzędem pod numerem telefonu podanym powyżej.
Określenie kwotowe ubezpieczenia na wypadek bezrobocia
Tygodniowa kwota zasiłku: 426.00

Zasiłek na osoby na utrzymaniu: 0,00

Kwota zasiłku na tydzień: 426,00

USD Maksymalne saldo świadczeń (nie obejmuje zasiłku na utrzymanie): 11 076,00 USD
Jeśli uważasz, że te informacje są niepoprawne lub wymagają uzupełnień, skontaktuj się z urzędem pod numerem telefonu podanym powyżej.
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Wymagania w zakresie zaświadczania
•

Potwierdź swoje uprawnienia co dwa tygodnie.

○ Możesz zaświadczać online za pośrednictwem strony IDES LUB
telefonicznie, korzystając z systemu Tele-Serve.

•

Podaj wszystkie zarobki brutto zarobione w tygodniach objętych
zaświadczaniem.

○ Płace należy zgłaszać za tydzień, w którym zostały one

uzyskane, a nie za tydzień, w którym otrzymujesz wypłatę.

•

Zaświadczaj w dniu zaświadczania, niezależnie od
wyznaczonej rozmowy ustalającej.

○ Jeśli opuścisz swój zwykły dzień zaświadczeń, możesz
zaświadczyć w czwartek lub piątek tego tygodnia.

•

Spóźnione zaświadczenia nie będą akceptowane.

○ Brak zaświadczenia w wyznaczonym dniu (lub czwartek lub

piątek w tym samym tygodniu) może spowodować odmowę
wypłaty świadczeń lub opóźnienie w przetwarzaniu świadczeń.

Zaświadczanie online
Od poniedziałku do piątku od 5:00 do 19:30
•
•
•
•

Najlepiej zaświadczać w celu uzyskania zasiłku przez Internet.
Przejdź do www.ides.illinois.gov/certify
Przejrzyj informacje na stronie, w tym typowe błędy
popełniane przez osoby zgłaszające wnioski;
Kliknij Certify for Benefits (Zaświadcz w celu uzyskania zasiłku).
Spowoduje to przejście do strony logowania.
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Pytania dotyczące zaświadczenia
Poniżej znajduje się lista pytań zadawanych podczas procesu
zaświadczania. Przejrzyj i przygotuj odpowiedzi przed zaświadczaniem,
aby szybko i dokładnie złożyć zaświadczenie. Odpowiedzi na pytania
określą Twoje uprawnienia do świadczeń. W zależności od programu, z
którego otrzymujesz świadczenia, możesz zostać poproszony o
udzielenie odpowiedzi na dodatkowe pytania.
1. Czy otrzymałeś lub otrzymasz wynagrodzenie urlopowe od niedzieli do
soboty (data rozpoczęcia tygodnia 1 do daty zakończenia tygodnia 2)?
• Jeśli tak, wprowadź kwotę brutto wynagrodzenia urlopowego (przed
potrąceniami) za każdy tydzień.
• Wskazówka: Przygotuj kwotę wynagrodzenia urlopowego .
2. Czy pracowałeś w okresie od niedzieli (data rozpoczęcia tygodnia 1) do
soboty (data zakończenia tygodnia 2)?
• Jeśli tak, wprowadź łączną kwotę zarobków (przed potrąceniami) dla
każdego tygodnia.
• Wskazówka: Przygotuj swoje zarobki brutto przed
opodatkowaniem i innymi potrąceniami.
3. Czy Twój status zależności zmienił się w tym okresie zaświadczania?
4. Czy byłeś zdolny i dostępny do pracy każdego dnia podczas normalnego
tygodnia pracy?
• Jeśli nie, wprowadź liczbę dni niedostępności do pracy w każdym
tygodniu.
5. Czy aktywnie szukałeś pracy od tygodnia od niedzieli (data rozpoczęcia
tygodnia 1) do soboty (data zakończenia tygodnia 2)?
6. Czy poza ubezpieczeniem społecznym otrzymujesz lub starałeś się o
emeryturę lub rentę?
• Jeśli tak, czy kwota uległa zmianie?
7. Czy chodziłeś do szkoły lub przechodziłeś szkolenie?
• Jeśli tak, czy uczestniczyłeś we wszystkich zaplanowanych
szkoleniach?
• Jeśli nie, wprowadź liczbę dni, w których nie uczestniczyłeś w
zajęciach.
8. Czy masz bieżące wnioski dotyczące rekompensaty dla pracowników,
czy spodziewasz się odszkodowania dla pracowników z tytułu czasowej
niepełnosprawności?
9. Czy twój numer telefonu się zmienił?
• Jeśli tak, wprowadź swój nowy dziesięciocyfrowy numer telefonu.
10. Czy twój adres pocztowy się zmienił?
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Tele-Serve
Od poniedziałku do piątku od 5:00 do 19:30
(312) 338-IDES / (312) 338-4337
Oddział Illinois: (800) 526-0844 TTY lub 711
Oddział Illinois: (800) 526-0857 głosowo lub 711

Możesz zaświadczyć w celu uzyskania zasiłku przez Tele-Serve. TeleServe pozwala również uzyskać informacje o świadczeniach, niezależnie
od tego, czy poświadczasz je przez Internet, czy telefon. Informacje
dotyczące płatności będą dostępne jeden dzień roboczy po
potwierdzeniu.
Podczas pierwszego połączenia utworzysz osobisty numer
identyfikacyjny (PIN). Zapisz i przechowuj w bezpiecznym miejscu. Nie
udostępniaj swojego kodu PIN nikomu. Będziesz go potrzebować
podczas każdego połączenia. Kiedy dzwonisz, przygotuj następujące
informacje:
1. Twój numer ubezpieczenia społecznego i kod PIN;
2. Wszelkie zarobki brutto, które zarobiłeś (bez podatków i innych
potrąceń) w okresie certyfikacji;
3. Papier i ołówek, aby zapisać wszelkie informacje podane podczas
połączenia.
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Tydzień 1: Od niedzieli do soboty w
tygodniu 2: Od niedzieli do soboty

15 16 17 18 1920 21

Naciśnij 1: Aby ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych
Naciśnij 2: Aby złożyć dodatkowy wniosek lub ponownie otworzyć
wniosek o świadczenia z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia
Naciśnij 3: Aby sprawdzić status swojego wniosku (należy również
złożyć formularz 1099G dotyczący federalnego podatku
dochodowego)
Naciśnij 4: Ustanów lub zmień kod PIN
Naciśnij 5: Uzyskaj ogólne informacje
Po wybraniu opcji Tele-Serve wprowadź swój kod PIN i odpowiedz na
automatyczne pytania. Nie rozłączaj się, dopóki system Tele-Serve nie
powie, że wniosek został zaakceptowany.
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Dodatkowe informacje
Aby wypłacić świadczenia z ubezpieczenia na wypadek bezrobocia, musisz
zakończyć rejestrację w Urzędzie Zatrudnienia Illinois. Rejestracja do pracy jest
wymogiem prawnym dla osób ubiegających się o świadczenia. Składający wnioski
w Illinois, jeśli wnioski nie zostaną odroczone, muszą się zarejestrować na stronie
www.IllinoisJobLink.com. Rejestracja do pracy pomoże skorzystać z
dostępnych ofert pracy.
Musisz aktywnie szukać pracy.
Jeśli szukasz pracy na www.IllinoisJobLink.com, twoje wysiłki związane z
poszukiwaniem pracy zostaną automatycznie zatwierdzone. Wyszukiwanie pracy
prowadzone poza www.IllinoisJobLink.com może być również zarejestrowane
w formularzu rekordu wyszukiwania pracy (ADJ034F), który można znaleźć na stronie
www.ides.illinois.gov.
Zachowaj swoją dokumentację dotyczącą poszukiwania pracy.
Wstępne ustalenie, że aktywnie szukałeś pracy w ciągu tygodnia, za który ubiegałeś
się o świadczenia, może ponownie rozpatrzone (ustalenie może zostać ponownie
rozpatrzone, nawet jeśli otrzymałeś zasiłek lub powróciłeś do pracy).
Aby zachować dowody na to, że aktywnie poszukujesz pracy, nie wyrzucaj
pisemnych dokumentów dotyczących poszukiwania pracy w którymkolwiek
tygodniu, w przypadku którego zgłoszono wniosek o zasiłek, dopóki nie upłynie rok
od końca tego tygodnia. Ponadto jeśli w toku jest odwołanie dotyczące aktywnego
poszukiwania pracy przez tydzień, zachowaj swoje pisemne działania na rzecz
znalezienia pracy, aż do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.
Jeśli byłeś ostatnio zatrudniony przez firmę tymczasową, koniecznie skontaktuj
się z tą firmą co tydzień, aby zachować uprawnienia do świadczeń.
Natychmiast zgłoś IDES powrót do pracy. Pracodawcy są zobowiązani do
zgłaszania wszystkich nowych pracowników do tego urzędu. Raporty te służą do
identyfikacji osób pobierających świadczenia z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia
po powrocie do pracy. Niezgłoszenie powrotu do pracy lub wszystkich zarobków
brutto uzyskanych w tygodniach objętych zaświadczeniem spowoduje nadpłatę
świadczeń i być może stwierdzenie oszustwa. Jeśli zostanie ustalone oszustwo,
konsekwencje mogą obejmować nałożenie tygodni karnych i ściganie za oszustwo
dotyczące zasiłku stanowego.
Pierwszy kwalifikujący się tydzień ubiegania się o nowy rok świadczenia to tydzień
oczekiwania. Zasiłki nie są wypłacane za tydzień oczekiwania.
Jeśli twoje wynagrodzenie brutto w dowolnym tygodniu jest niższe niż tygodniowa
kwota świadczenia, nadal możesz otrzymać świadczenia częściowe.
Powinieneś otrzymać wypłatę świadczenia około trzy dni po zaświadczeniu. Jeśli
Twoje uprawnienia są kwestionowane, otrzymasz odpowiedź pocztą w ciągu 10 dni
roboczych po zaświadczeniu.
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Karta debetowa jest automatycznie wydawana dla każdego nowego
wniosku o świadczenia z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia (UI).
Wnioskodawcy mogą jednak zdecydować się na otrzymywanie świadczeń
poprzez wpłaty bezpośrednie na swoje konto czekowe lub
oszczędnościowe. Wpłata bezpośrednia jest bezpieczna i wydajna - nie
musisz się martwić utratą karty debetowej i nie potrzebujesz kodu PIN, aby
uzyskać dostęp do swoich środków, i nie ma dodatkowej opłaty bankowej
związanej z wpłatą bezpośrednią. Wpłaty bezpośrednie można
ustanowić online na stronie www.ides.illinois.gov
Zgodnie z wytycznymi federalnymi możesz zostać uznany za uprawnionego do
usług ponownego zatrudnienia oferowanego przez różne organizacje stanowe i
lokalne. Jeśli IDES skieruje Cię do którejkolwiek z tych usług w zakresie
zatrudnienia, musisz uczestniczyć w tych usługach lub Twoje świadczenia
mogą zostać zawieszone.
Może być wymagana rozmowa kwalifikacyjna w celu ustalenia uprawnień
do świadczeń. W razie potrzeby otrzymasz powiadomienie pocztą, podając datę
i godzinę rozmowy telefonicznej. Brak możliwości wzięcia udziału w rozmowie
kwalifikacyjnej może wpłynąć na Twoje uprawnienia do świadczeń. Jeśli nie
możesz być dostępny w dniu i godzinie zaplanowanej rozmowy, Twoim
obowiązkiem jest skontaktowanie się z IDES za pomocą formularza zmiany
rozmowy zawartego w zawiadomieniu.
Masz prawo odwołać się od każdej decyzji odmawiającej świadczeń.
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące swoich praw do odwołania, skontaktuj się z
IDES. Jeśli złożyłeś odwołanie, nadal potwierdzaj swoje tygodnie
bezrobocia, nawet jeśli możesz nie otrzymywać świadczeń, dopóki odwołanie
nie zostanie rozstrzygnięte.
Amerykańska usługa pocztowa nie będzie przekazywać poczty IDES. Możesz
zmienić swój adres, imię i inne informacje online na stronie
www.ides.illinois.gov lub zadzwonić do działu obsługi zgłaszających IDES
pod numer (800) 244-5631.
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia podlega stanowym i
federalnym podatkom dochodowym. Możesz dobrowolnie zdecydować o
potrąceniu jednego lub obu stanowych i federalnych podatków dochodowych i
potrąceniu ich ze świadczeń. Potrącane jest 10% na podatek federalny i 4,95% dla
Stanu Illinois.
Informacje dotyczące wniosku są zgodnie z prawem traktowane jako
poufne. Nie możemy przekazywać informacji o wniosku małżonkowi ani innym
członkom rodziny. Jednak zgodnie z sekcją 1900 ustawy o ubezpieczeniu na
wypadek bezrobocia wszelkie informacje przekazywane Departamentowi
Bezpieczeństwa Pracy w związku z wnioskiem mogą być udostępniane byłym
pracodawcom lub ich przedstawicielom.
Dział obsługi zgłaszających: (800) 244-5631
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TTY:

(866) 488-4016

Ważne uwagi
DLACZEGO IDES ZBIERA I WYKORZYSTUJE NUMERY BEZPIECZEŃSTWA SPOŁECZNEGO
Departament Bezpieczeństwa Pracy stanu Illinois zbiera i wykorzystuje numery ubezpieczenia społecznego
(SSN) do zarządzania programami ubezpieczenia na wypadek bezrobocia i usługami zatrudnienia. Prawo
stanowe i federalne wymaga od Departamentu korzystania z SSN w celu weryfikacji tożsamości osób
ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych. SSN są wykorzystywane w administracji programu służb
zatrudnienia w celu weryfikacji, czy osoby ubiegające się o zasiłek dla bezrobotnych zarejestrowały się do
pracy w służbie zatrudnienia, zgodnie z wymaganiami prawa. Departament wykorzystuje również SSN do
tworzenia statystyk zagregowanych. Statystyki zagregowane nie identyfikują osób ani nie ujawniają żadnych
numerów SSN. Departament spełnia surowe wymagania określone w prawie federalnym i stanowym
dotyczące zachowania poufności numerów SSN i ochrony przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.
KORZYŚCI Z POMOCY TRA
Pracownicy, którzy stracą pracę lub zmniejszą godziny pracy i płace w wyniku zwiększonego importu lub
przeniesienia pracy do innych krajów, mogą kwalifikować się do dodatkowych świadczeń na podstawie
federalnej ustawy o handlu z 1974 r., wraz ze zmianami (ustawa o handlu z 2002 r. lub ustawa o pomocy
handlowej i globalizacyjnej z 2009 r. lub ustawa o przedłużeniu pomocy w dostosowaniu handlu z 2011 r. lub
ustawa o ponownej autoryzacji pomocy w dostosowaniu handlu z 2015 r.) Grupa pracowników musi być
uznana za kwalifikującą się przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych. Świadczenia zarządzane przez
IDES obejmują wsparcie dochodu, ulgę podatkową na ubezpieczenie zdrowotne oraz dodatek do
wynagrodzenia dla osób starszych.
RÓWNE SZANSE TO PRAWO
Departament Bezpieczeństwa Pracy w Illinois (IDES) zarządza programami zatwierdzonymi na mocy ustawy
Wagnera-Peysera (obsługa zatrudnienia) oraz programami ubezpieczenia na wypadek bezrobocia
zatwierdzonymi na podstawie tytułu III ustawy o zabezpieczeniu społecznym. Departament Bezpieczeństwa
Pracy w Illinois (IDES), będący odbiorcą federalnej pomocy finansowej, nie dyskryminuje: Żadnej osoby w
Stanach Zjednoczonych na podstawie rasy, wieku, koloru skóry, religii, płci, pochodzenia narodowego,
niepełnosprawności, przynależności politycznej lub przekonań; oraz żadnego beneficjenta programu
wspieranego finansowo na podstawie tytułu I ustawy o inwestycjach w rynek pracy z 1998 r. (WIA), na
podstawie obywatelstwa/statusu beneficjenta jako legalnie przyjętego imigranta uprawnionego do pracy w
USA lub jego uczestnictwa w każdym programie lub działaniu wspieranym finansowo z tytułu I ustawy WIA.
IDES nie dyskryminuje w żadnym z następujących obszarów:
Podejmowanie decyzji, kto zostanie przyjęty lub będzie miał dostęp do dowolnego programu lub działania
wspieranego finansowo na podstawie tytułu I ustawy WIA; zapewnianie możliwości lub traktowania
jakiejkolwiek osoby w związku z takim programem lub działaniem; lub podejmowanie decyzji o zatrudnieniu w
administracji lub w związku z takim programem lub działaniem.
Co zrobić, jeśli uważasz, że doświadczyłeś dyskryminacji:
Jeśli uważasz, że byłeś dyskryminowany w ramach programów lub działań „usługi zatrudnienia” lub
„ubezpieczenie na wypadek bezrobocia”, możesz złożyć skargę w ciągu 180 dni od daty domniemanego
naruszenia: The IDES Equal Opportunity Officer, Office of Equal Employment Opportunity/Affirmative Action,
33 S. State Street, Chicago, Illinois 60603- 2803 lub: The Director of the Civil Rights Center (CRC) U.S.
Department of Labor, 200 Constitution Avenue NW, Room N-4123, Washington, DC 20210
Jeśli złożysz skargę w IDES, musisz albo poczekać, aż IDES wyda pisemne zawiadomienie o działaniu
ostatecznym, lub do upływu 90 dni (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), zanim złożysz wniosek w
Centrum Praw Obywatelskich (patrz adres powyżej).
Jeśli IDES nie przekaże Ci pisemnego powiadomienia o ostatecznym działaniu w ciągu 90 dni od dnia, w
którym złożyłeś skargę, nie musisz czekać, aż IDES wyda to powiadomienie, zanim złożysz skargę do CRC.
Musisz jednak złożyć skargę CRC w ciągu 30 dni od 90-dniowego terminu (innymi słowy, w ciągu 120 dni od
dnia, w którym złożyłeś skargę w IDES).
Jeśli IDES dostarczy Ci pisemne zawiadomienie o działaniu ostatecznym w sprawie Twojej skargi, ale jesteś
niezadowolony z decyzji lub rozwiązania, możesz złożyć skargę do CRC. Musisz złożyć skargę CRC w ciągu
30 dni od daty otrzymania powiadomienia IDES o ostatecznym działaniu.
IDES jest pracodawcą zapewniającym równe szanse i przestrzega wszystkich stanowych i federalnych
przepisów dotyczących niedyskryminacji w zakresie zarządzania swoimi programami. Pomoce i usługi
pomocnicze są dostępne na żądanie osób niepełnosprawnych. Skontaktuj się z kierownikiem najbliższego
biura IDES lub urzędnikiem ds. równości szans IDES pod numerem (312) 793-9290 lub TDD (888) 340-1007.
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