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NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ DLA BEZROBOTNYCH 
I UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO 

Niniejsza publikacja zawiera informacje i wytyczne obowiązujące na dzień 19 marca 2020 r. 
 
 
UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU BEZROBOCIA 
 
Kto jest uprawniony do objęcia ubezpieczeniem z tytułu bezrobocia w związku z zaprzestaniem działalności 
przez pracodawcę? 
 

Pracownik, który został zwolniony lub którego godziny pracy zostały ograniczone, może ubiegać się o objęcie 
stanowym ubezpieczeniem z tytułu bezrobocia, niezależnie od tego, czy pracodawca zamierza w przyszłości 
wznowić działalność, czy też nie. 
 

Czy niezależnemu wykonawcy przysługują świadczenia z ubezpieczenia z tytułu bezrobocia? 
 

Nie. Niezależny wykonawca nie jest uprawniony do uzyskania ubezpieczenia z tytułu bezrobocia. Co do zasady 
z niezależnym wykonawcą mamy do czynienia w sytuacji, gdy osoba dokonująca płatności na jego rzecz ma 
prawo kontrolować wyłącznie wynik (a nie sposób wykonania) jego pracy lub nim zarządzać.  
 
Rozróżnienia pomiędzy „niezależnym wykonawcą” a „pracownikiem” dokonuje się dla każdego przypadku 
osobno. Osoby uważające, że zostały nieprawidłowo sklasyfikowane jako niezależni wykonawcy zamiast 
pracownicy, mogą zasięgnąć porady prawnika. Można również wystąpić o przyznanie świadczenia 
z ubezpieczenia z tytułu bezrobocia, kiedy to organy stanowe określą, czy dana osoba jest uprawniona do takich 
świadczeń. 
 

Jakie kroki należy podjąć, aby zostać objętym ubezpieczeniem z tytułu bezrobocia? 
 

W celu objęcia ubezpieczeniem z tytułu bezrobocia należy złożyć wniosek do Departamentu Pracy Stanu Nowy 
Jork (New York State Department of Labor). Można tego dokonać na dwa sposoby: 
 

Złożyć wniosek online pod adresem ny.gov/services/get-unemployment-assistance w następujących godzinach: 
 

 poniedziałek–czwartek: 7:30–19:30 

 piątek: 7:30–17:00 

 sobota: o dowolnej porze 

 niedziela: do godz. 19:00 
 

Złożyć wniosek telefonicznie, dzwoniąc pod numer 1-888-209-8124 w następujących wydłużonych godzinach: 
 

 od poniedziałku do czwartku: 8:00–19:30 
 piątek: 8:00–18:00 
 sobota: 7:30–20:00 
 

Jak szybko można złożyć wniosek o objęcie ubezpieczeniem z tytułu bezrobocia? 
 

Osoby fizyczne mogą składać wnioski natychmiast po zwolnieniu lub ograniczeniu ich godzin pracy. Ze względu 
na dużą liczbę otrzymanych wniosków Departament Pracy wprowadził nowy system składania wniosków oparty 
na pierwszej literze nazwiska wnioskodawcy: 
 

 A–F: poniedziałek 
 G–N: wtorek 
 O–Z: środa 
 osoby, które przegapiły swój dzień: czwartek, piątek i sobota 

 

http://www.ny.gov/services/get-unemployment-assistance
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Wszystkie wnioski obowiązują od poniedziałku w tygodniu, w którym zostały złożone. Dzień tygodnia, w którym 
złożono wniosek, nie powoduje opóźnienia płatności z ubezpieczenia z tytułu bezrobocia. 
 

Jak szybko kwalifikująca się osoba fizyczna zacznie otrzymywać świadczenia z ubezpieczenia z tytułu 
bezrobocia? 
 

Osoby fizyczne będą otrzymywać płatności z tytułu pierwszego tygodnia bezrobocia oraz za maksymalnie 
26 tygodni przez okres jednego roku. Pod pewnymi warunkami władze stanu mogą wydłużyć okres wypłacania 
zasiłków dla bezrobotnych powyżej 26 tygodni. 
 
Jakie warunki musi spełnić były pracownik, aby wykazać, że kwalifikuje się do otrzymania świadczeń 
z ubezpieczenia z tytułu bezrobocia? 
 

Były pracownik musi (1) udowodnić historię ostatniego zatrudnienia, (2) pozostawać bez pracy nie z własnej 

winy, (3) wykazywać gotowość, chęć i zdolność do podjęcia pracy oraz (4) aktywnie szukać zatrudnienia.  
 

 Uwaga: Chociaż sytuacja kryzysowa związana z chorobą COVID-19 może uniemożliwiać byłemu 
pracownikowi „aktywne szukanie zatrudnienia”, na dzień 13 marca 2020 r. władze Stanu nie uchyliły 
tego wymogu. 

 

Czy były pracownik może otrzymać płatność z tytułu niewykorzystanych dni zwolnienia chorobowego lub dni 
urlopu, jeżeli został zwolniony nie ze swojej winy? 
 

Aby określić, czy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za urlop, należy zapoznać się z polityką byłego 
pracodawcy. Pracownik, któremu przysługują dni urlopu u byłego pracodawcy i który nie otrzymał za nie 
wynagrodzenia po zwolnieniu, może złożyć skargę do Departamentu Pracy Stanu Nowy Jork. W mieście Nowy 
Jork pracodawcy nie są prawnie zobowiązani do wypłaty wynagrodzenia za niewykorzystane dni zwolnienia 
chorobowego byłym pracownikom, ale niektórzy pracodawcy stosują takie praktyki. 
 

Czy pracownikom imigracyjnym przysługuje ubezpieczenie z tytułu bezrobocia? 
 

Tak, ale pod warunkiem że byli zgodnie z prawem uprawnieni do pracy w momencie uzyskiwania wcześniejszych 
dochodów oraz ubiegania się o świadczenia. 
 

Ile wyniesie świadczenie z ubezpieczenia z tytułu bezrobocia? 
 

Osoba fizyczna otrzyma od 104 USD do 504 USD tygodniowo, w zależności od wcześniejszych dochodów. 
 

Czy władze miasta określają, czy były pracownik kwalifikuje się do objęcia ubezpieczeniem z tytułu 
bezrobocia? 
 

Nie. Tym zajmuje się Departament Pracy Stanu Nowy Jork, a nie miasto czy pracodawca. 

 
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE DLA BEZROBOTNYCH 

 
Co musi zrobić były pracownik, aby nadal być objętym ubezpieczeniem zdrowotnym? 
 

Były pracownik może: 
 

1. Odwiedzić witrynę internetową NY State of Health (https://nystateofhealth.ny.gov), aby wykupić 
ubezpieczenie zdrowotne na rynku stanowym; albo 

 

2. Skontaktować się z byłym pracodawcą w celu wykupienia dalszego ubezpieczenia zdrowotnego na mocy 
ustawy COBRA i przedłużenia ubezpieczenia zdrowotnego wynikającego ze stosunku pracy, jeżeli władze 
stanowe uznają, że pracownik kwalifikuje się do tego, a plan zdrowotny pracodawcy będzie się kwalifikować. 

 

Co w sytuacji, gdy były pracownik nie kwalifikuje się albo nie stać go na zakup wyżej wymienionej opcji 
ubezpieczenia zdrowotnego? 
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Były pracownik może ubiegać się o włączenie do programu NYC Care w celu uzyskania usług oferowanych przez 
NYC Health + Hospitals. 

 

 Uwaga: Program NYC Care NIE jest planem ubezpieczeniowym, ale gwarantuje usługi oferowane przez NYC 
Health + Hospitals po niższej cenie w zależności od dochodów i wielkości rodziny. 

 

DALSZA POMOC 
 

Z jakimi organizacjami pracownicy mogą się kontaktować, aby bezpłatnie uzyskać dalszą pomoc? 
 

 Legal Aid Society: (888) 663-6880 

 Legal Services NYC: (917) 661-4500 

 New York Legal Assistance Group: (212) 613-5000 

 Unemployment Action Center: (212) 998-6568 


