
WSPARCIE DLA BEZROBOTNYCH W WYNIKU PANDEMII 

CZYM JEST WSPARCIE DLA BEZROBOTNYCH W WYNIKU PANDEMII?
Wsparcie dla Bezrobotnych w Wyniku Pandemii (z angielskiego - The Pandemic Unemployment 
Assistance - PUA) zapewniający tymczasowe zasiłki pracownikom (także tym pozostającym na 
samozatrudnieniu, niezależnym wykonawcom i pracownikom tymczasowym), którzy stracili 
pracę z przyczyn związanych bezpośrednio z epidemią wirusa COVID-19. W większości wypadków 
zapewnia on wypłatę zasiłków dla bezrobotnych przez maksymalnie 39 tygodni.

27 marca 2020 roku prezydent podpisał ustawę o wsparciu, ulgach i bezpieczeństwie ekonomicznym 
w czasie koronawirusa (CARES). I właśnie paragraf 2102 tejże ustawy powołuje do życia tymczasowy 
program PUA. Nadzoruje go federalny Departament Pracy, który refunduje poszczególnym stanom 
wszystkie wydatki związane z obsługą programu i wypłaconymi zasiłkami. Szczegółowe informacje 
na temat programu PUA można znaleźć w dyrektywie Program Ubezpieczenia Bezrobotnych (UIPL) 
numer 16-20.

KOGO OBEJMUJE PROGRAM?

Program dotyczy: Program nie dotyczy:

•   Tych, którym nie należy się, lub którzy 
wykorzystali już całkowicie standardowy zasiłek 
dla bezrobotnych lub też świadczenie rozszerzone, 
gwarantowane przez prawo stanowe lub federalne, 
lub też Doraźny Zasiłek  dla Bezrobotnych w 
Związku z Pandemią (z ang. - PEUC) 

•  Samozatrudnionych (włączając w to niezależnych 
wykonawców i pracowników tymczasowych)

•  Pracowników przechodzących na pracę w 
niepełnym wymiarze godzin

•  Tych, którzy nie przepracowali wystarczająco 
długiego okresu, aby należał im się standardowy 
zasiłek dla bezrobotnych

•  Pracowników zdalnych, którzy otrzymują 
wynagrodzenie

•  Tymczasowo nie pracujących, pobierających inne 
świadczenia (np. chorobowe)

Uwaga: Jeśli pracuje się mniejszą liczbę godzin niż przed 
pandemią, wciąż można zakwalifikować się do programu, nawet 
jeśli uzyskuje się wynagrodzenie za pracę zdalną lub świadczenia 
za te zredukowane godziny pracy. W takich przypadkach, 
zainteresowanemu należy się zasiłek PUA, pomniejszony o 
wynagrodzenie za taką pracę, na zasadach opisanych w 20CFR 
625.13.

Zasadniczo, zasiłek PUA należy się obywatelom, którzy są zdolni i gotowi do pracy, tak jak rozumie 
to stanowe prawo regulujące zasiłki dla bezrobotnych, chyba że ktoś jest bezrobotny, częściowo 
bezrobotny lub niezdolny do pracy w następujących sytuacjach:

•  Stwierdzono u niego obecność wirusa COVID-19 lub rozwinął symptomy charakterystyczne dla 
tego wirusa i czeka na diagnozę lekarską;

•  U innego mieszkańca jego gospodarstwa domowego zdiagnozowano COVID-19;

•   Opiekuje się członkiem rodziny lub osobą pozostającą w tym samym gospodarstwie domowym, u 
których zdiagnozowano COVID-19;

•  Musi opiekować się dzieckiem lub inną osobą w tym samym gospodarstwie 
domowym, której jest opiekunem, ponieważ szkoła lub ośrodek 
wychowawczy zostały zamknięte z powodu epidemii COVID-19, co nie 
pozwala tej osobie pracować;
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•  Nie może udać się do pracy, ponieważ rząd nakazał kwarantannę w wyniku COVID-19;

•  Nie może udać się do pracy, ponieważ lekarz zlecił kwarantannę z powodu COVID-19;

•  Miał właśnie zacząć pracę, ale jej nie ma lub nie możesz do niej dojechać, w wyniku sytuacji 
kryzysowej spowodowanej przez COVID-19;

•  Został jedynym, lub głównym żywicielem rodziny, ponieważ głowa rodziny zmarła w bezpośrednim 
związku z COVID-19;

•  Musiał rzucić pracę ze względu na COVID-19;

•  Jego miejsce pracy pozostaje zamknięte bezpośrednio w związku z zagrożeniem dla zdrowia 
publicznego spowodowanym przez COVID-19; lub

•  Pracuje jako niezależny wykonawca i zagrożenie dla zdrowia publicznego spowodowane przez 
COVID-19 poważnie ograniczyło jego zdolność do dalszego wykonywania swojej pracy, zmuszając 
go tym samym do zawieszenia działalności.

Do programu PUA zastosowanie mają przepisy Wsparcia dla Bezrobotnych w Wyniku Klęski 
Żywiołowej (20 CFR, rozdział 625), oprócz sytuacji wyszczególnionych w paragrafie 2102 CARES, lub 
gdy dochodzi do konfliktu między sekcją 2102 a 20 CFR rozdział 625.

JAK ZłOŻYĆ WNIOSEK?
Aby otrzymać zasiłek PUA, należy wypełnić wniosek w stanie w którym się pracowało lub 
było samozatrudnionym. Lokalizator Biur Zajmujących się Obsługą Ubezpieczania Bezrobocia 
(Unemployment Insurance Service Locator) pozwoli odnaleźć właściwy program stanowy i 
wyjaśni dokładnie jak złożyć wniosek. Przy jego wypełnianiu, urząd stanowy będzie wymagał 
adresu pracodawcy i czasu przepracowanego i/lub informacji o samozatrudnieniu. Aby uniknąć 
opóźnień, należy upewnić się, że posiada się kompletne i poprawne informacje, w szczególności 
o okolicznościach jak zostało się bezrobotnym, częściowo bezrobotnym czy nie będącym w stanie 
pracować z powodu związanym bezpośrednio z COVID - 19.

CO JAKI CZAS NALEŻY WYPEŁNIĆ WNIOSEK PUA?
Wnioski PUA należy składać co tydzień lub co dwa tygodnie, zgodnie z lokalnymi, stanowymi 
regulacjami. 

CZY  KONIECZNE JEST ZAŚWIADCZENIE O STOSUNKU PRACY?
Tak, takie zaświadczenie trzeba przedłożyć (np. zaświadczenie o zarobkach, informację podatkową, 
wydruk z konta bankowego, kontrakt) aby poświadczyć stosunek pracy lub samozatrudnienia, 
które zostały przerwane  przez COVID - 19, lub aby udokumentować pracę, która rozpoczęłaby się w 
momencie lub po tym jak COVID-19 wpłynął na status zatrudnienia. Poszczególne stany mają własne 
regulacje dotyczące składanych dokumentów, które trzeba spełnić.
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CZY NALEŻY MI SIĘ TEŻ DODATKOWE 600$  FEDERALNEGO ŚWIADCZENIA DLA 
BEZROBOTNYCH Z POWODU PANDEMII (FPUC)?
Każdy uprawniony do świadczenia PUA choćby przez jeden tydzień, ma także prawo do dodatkowych 
600$ z programu FPUC. Świadczenia z FPUC należą się tylko za tygodnie pozostawania bez pracy 
od dnia w którym dany stan podpisał porozumienie FPUC z centralnym Departamentem Pracy. 
Świadczenie FPUC nie należy się za żaden tydzień bez pracy, kończący się po 31 lipca 2020 roku. 
Szczegółowe informacje  dostępne są w UIPL No. 15-20.

ILE WYNOSI ZASIŁEK PUA I JAK DŁUGO MOŻNA GO POBIERAĆ?
Świadczenie PUA jest płatne uprawnionym obywatelom wstecz, za tygodnie zaczynające się od 27 
stycznia 2020 włącznie i kończące się przed, lub dokładnie 31 grudnia 2020 roku. Pobierane może 
być przez 39 tygodni.  Jego kwota obliczana jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w 20 CFR 625.6, 
po czym powiększona jest o 600 $ z FPUC. Dla samozatrudnionych, i tych, którzy nie pracowali 
wystarczająco długo aby zakwalifikować się do regularnego zasiłku dla bezrobotnych, a ich dochód za 
poprzedni rok kwalifikowałby ich do mniejszych  tygodniowych świadczeń niż minimum określone 
w przepisach Wsparcia dla Bezrobotnych w Wyniku Klęski Żywiołowej,  określonych w UIPL No. 03-
20, kwota minimum jest wyszczególniona w tymże UIPL.

CO GDY WNIOSEK PUA ZOSTANIE ODRZUCONY?
W takiej sytuacji należy odwoływać się zgodnie z procedurą obowiązującą w stanie, który wniosek 
odrzucił. 
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