
Koronawirus (COVID-19) 
wpłynął na moją sytuację.
Czy przysługują mi 
świadczenia?

Wielu osobom dotkniętym COVID-19 przysługują świadczenia w 
formie pomocy na zakup produktów spożywczych, opieki 
zdrowotnej lub wsparcia finansowego. Kolejne strony zawierają 
informacje o dostępnych formach wsparcia. W przypadku 
niektórych świadczeń uprawnienia mogą być również uzależnione 
od innych czynników (na przykład ciąży lub statusu 
imigracyjnego).

Świadczenia dostępne wielu osobom dorosłym

Uprawnienia do otrzymania ubezpieczenia Medicaidmają: 

⃞ osoby w wieku od 19 do 64 lat 
oraz

⃞ osoby samotne i bezdzietne o dochodach w wysokości 
poniżej $1,467 miesięcznie lub  $17,609 rocznie 

⃞ osoby w dwuosobowym gospodarstwie domowym o 
łącznych dochodach w wysokości poniżej $1,982 
miesięcznie lub  $23,792 rocznie 

⃞ osoby w czteroosobowym gospodarstwie domowym o 
łącznych dochodach w wysokości poniżej $3,013 
miesięcznie lub  $36,156 rocznie 

Wnioski o przyznanie Medicaid można składać na  stronie NY 
State of Health, można też uzyskać pomoc za pośrednictwem 
GetCoveredNYC. Osoby w wieku 65 lub powyżej, osoby 
niewidome lub niepełnosprawne prosimy o kontakt 
telefoniczny z HRA pod numer 1-888-692-6116, aby zapytać o 
Medicaid.

Ubezpieczenie zdrowotne

Talony żywnościowe (SNAP)
na zakup produktów 
spożywczych 

Medicaid

NY State of Health
Uprawnienia do korzystania z NY State of Health mają: 

⃞ osoby w wieku od 19 do 64 lat 
oraz

⃞ osoby samotne i bezdzietne o dochodach w wysokości 
poniżej $4,253 miesięcznie lub  $51,040 rocznie 

⃞ osoby w dwuosobowym gospodarstwie domowym o 
łącznych dochodach w wysokości poniżej  $5,746 
miesięcznie lub $68,960 rocznie 

⃞ osoby w czteroosobowym gospodarstwie domowym o 
łącznych dochodach w wysokości poniżej $8,733 
miesięcznie lub $104,800 rocznie  

Program pomocy żywnościowej (Supplemental Nutrition
Assistance Program, SNAP) zapewnia środki finansowe na zakup 
zdrowych produktów żywnościowych potrzebującym rodzinom. 
Uprawnienia do otrzymania świadczeń SNAP mają: 

⃞ osoby samotne i bezdzietne o dochodach w wysokości 
poniżej $1.354 miesięcznie lub  $16,248 rocznie

⃞ osoby w dwuosobowym gospodarstwie domowym o 
łącznych dochodach w wysokości poniżej $1,832 miesięcznie 
lub $21,984 rocznie 

⃞ osoby w czteroosobowym gospodarstwie domowym o 
łącznych dochodach w wysokości poniżej  $2,970 
miesięcznie lub $33,480 rocznie 

Wnioski o przyznanie świadczeń SNAP można składać online za 
pośrednictwem ACCESS HRA.

Informacje dotyczące dostępnych opcji i składanie wniosków 
na stronie internetowej NY State of Health.

Dzieciom w gospodarstwach domowych, w których dochód 
osób dorosłych przekracza wyznaczony limit, mogą być 
uprawnione do otrzymania ubezpieczenia zdrowotnego.

Informacje dotyczące dostępnych opcji i składanie wniosków 
na stronie internetowej NY State of Health.

Ubezpieczenie zdrowotne dla dzieci

Więcej informacji na temat dostępnych form 
wsparcia można uzyskać na stronie Aktualizacje 
dotyczące koronawirusa (COVID-19)

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCIInformacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady 
prawnej i nie należy ich w ten sposób rozumieć. Wszelkie udostępnione w tym dokumencie informacje 
podano wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą nie być 
aktualne. W celu uzyskania porady prawnej należy skontaktować się z adwokatem, który dokona oceny 
sytuacji.
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Świadczeniawypłacane 
w przypadku utraty pracy

Zasiłek dla bezrobotnych w okresie pandemii

Zasiłek dla bezrobotnych w okresie pandemii (Pandemic
UnemploymentAssistance, PUA) to tymczasowy dochód dla 
osób, które w normalnych warunkach, jako niezależni 
wykonawcy, nie kwalifikowałyby się do otrzymania zasiłku dla 
bezrobotnych. Mogą się o niego ubiegać osoby, które nie mogą 
pracować z powodu pandemii koronawirusa.

Wnioski należy składać online na stronie Departamentu Pracy 
Stanu Nowy Jork (NY Departmentof Labor), a system określi, 
czy wnioskodawca jest uprawniony do otrzymywania UI lub 
PUA.

Dodatek wyrównawczy dla bezrobotnych w okresie 
pandemii 

Dodatek wyrównawczy dla bezrobotnych w okresie pandemii 
(PandemicEmergencyUnemploymentCompensation, PEUC) 
to dodatkowe $600 tygodniowo wypłacane w uzupełnieniu do 
zwykłego tygodniowego zasiłku dla bezrobotnych. Osoby 
kwalifikujące się do otrzymania UI lub PUA automatycznie 
otrzymają dodatek wyrównawczy PEUC. 

W myśl przepisów prawa federalnego, osoby pracujące na 
własny rachunek mogą być uprawnione do otrzymania ulg 
podatkowych z tytułu urlopu w związku z COVID-19.  Kryteria 
kwalifikowalności:

⃞ niemożność pracy lub pracy z domu z powodu 
kwarantanny nakazanej przez władze państwowe  lub 
zaleconej przez pracownika służby zdrowia

⃞ niemożność pracy lub pracy z domu z powodu opieki nad 
członkiem rodziny objętym kwarantanną nakazaną przez 
władze państwowe lub zaleconą przez pracownika służby 
zdrowia 

⃞ wystąpienie objawów COVID-19 i oczekiwanie na 
potwierdzenie rozpoznania

⃞ opieka nad dzieckiem w okresie, gdy szkoła lub 
przedszkole do którego uczęszcza jest zamknięte 

Więcej informacji dotyczących Zwolnień chorobowych dla osób 
pracujących na własny rachunek

Dla osób chorych lub opiekujących się
członkiem rodziny W przypadku zmniejszenia ilości godzin, 

odwołanych zleceń lub tymczasowego 
urlopu pracowniczego z powodu COVID-19 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCIInformacje zawarte w niniejszym dokumencie nie 
stanowią porady prawnej i nie należy ich w ten sposób rozumieć. Wszelkie udostępnione w 
tym dokumencie informacje podano wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje zawarte 
w tym dokumencie mogą nie być aktualne. W celu uzyskania porady prawnej, należy 
skontaktować sie z adwokatem, który dokona oceny sytuacji.

STRONA 
2 z 4

Wielu osobom dotkniętym COVID-19 przysługują świadczenia w 
formie pomocy na zakup produktów spożywczych, opieki 
zdrowotnej lub wsparcia finansowego. Kolejne strony zawierają 
informacje o dostępnych formach wsparcia. W przypadku 
niektórych świadczeń uprawnienia mogą być również uzależnione 
od innych czynników (na przykład ciąży lub statusu 
imigracyjnego).

Polish

https://access.nyc.gov/coronavirus-covid-19-updates/
https://www.irs.gov/newsroom/covid-19-related-tax-credits-special-issues-for-employees-and-additional-questions-faqs#specific


Koronawirus (COVID-19) 
wpłynął na moją sytuację.
Czy przysługują mi 
świadczenia?

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCIInformacje zawarte w niniejszym dokumencie nie 
stanowią porady prawnej i nie należy ich w ten sposób rozumieć. Wszelkie udostępnione w 
tym dokumencie informacje podano wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje zawarte 
w tym dokumencie mogą nie być aktualne. W celu uzyskania porady prawnej, należy 
skontaktować się z adwokatem, który dokona oceny sytuacji.

Świadczenia dostępne 
pracownikom

Płatny lub bezpłatny urlop

Więcej informacji na temat dostępnych form 
wsparcia można uzyskać na stronie Aktualizacje 
dotyczące koronawirusa (COVID-19)

Stanowe zwolnienie chorobowe

Stan Nowy Jork oferuje dodatkowe płatne lub bezpłatne 
zwolnienia i urlopy zdrowotne (w zależności od rozmiarów 
działalności pracodawcy). Pracownicy mogą kwalifikować 
się pod warunkiem niezdolności do pracy z powodu: 

⃞ kwarantanny nakazanej przez władze państwowe lub 
zaleconej przez pracownika służby zdrowia,

⃞ opieki nad członkiem rodziny dotkniętym COVID-19

Kwalifikujący się pracodawcy mają obowiązek udzielenia 
pracownikom takiego urlopu i nie trzeba składać o to 
wniosku. Więcej informacji na stronie Departamentu Pracy 
Stanu Nowy Jork.

Zwolnienie chorobowe Miasta Nowy Jork

Zwolnienie chorobowe NYC Paid Safe and Sick Leave to do 
40 godzin płatnego lub bezpłatnego zwolnienia 
chorobowego (w zależności od rozmiarów działalności 
pracodawcy) dla pracowników Miasta Nowy Jork. Kryteria 
kwalifikowalności:

⃞ 120-dniowy lub dłuższy staż pracy u aktualnego 
pracodawcy 

⃞ niezależne od statusu imigracyjnego 

Kwalifikujący się pracodawcy mają obowiązek udzielenia 
pracownikom takiego urlopu i nie trzeba składać o to 
wniosku. Więcej informacji można uzyskać w 
Departamencie Ochrony Konsumentów i Pracowników.

Federalne zwolnienie chorobowe lub urlop zdrowotny

Pracownicy, których pracodawca zatrudnia mniej niż 500 
pracowników, mogą być uprawnieni do:

● Płatnego zwolnienia chorobowego (pełna stawki 
wynagrodzenia) w przypadku niemożności 
kontynuowania pracy lub pracy z domu z powodu 
kwarantanny nakazanej przez władze państwowe lub 
zaleconej przez pracownika służby zdrowia, lub w 
przypadku wystąpienia objawów COVID-19 i 
oczekiwania na potwierdzenie rozpoznania

● Płatnego urlopu zdrowotnego (dwie trzecie stawki 
wynagrodzenia) w przypadku niezdolności do pracy z 
powodu opieki nad osobą objętą kwarantanną 
nakazaną przez władze państwowe lub zaleconą przez 
pracownika służby zdrowia

● Przedłużonego płatnego urlopu rodzinnego lub 
zdrowotnego w wymiarze do 10 tygodni (dwie 
trzecie stawki wynagrodzenia) na opiekę nad 
dzieckiem w okresie, gdy szkoła lub ośrodek opieki 
nad dziećmi, do którego uczęszcza jest zamknięte lub 
niedostępne z powodów związanych z COVID-19

Kwalifikujący się pracodawcy mają obowiązek udzielenia 
pracownikom takiego urlopu i nie trzeba składać o to 
wniosku. Więcej informacji na Stronie internetowej 
Amerykańskiego Departamentu Pracy.

Dla osób chorych lub opiekujących się
członkiem rodziny

STRONA 
3 z 4

Wielu osobom dotkniętym COVID-19 przysługują 
świadczenia w formie pomocy na zakup produktów 
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Kolejne strony zawierają informacje o dostępnych formach 
wsparcia. W przypadku niektórych świadczeń uprawnienia 
mogą być również uzależnione od innych czynników (na 
przykład ciąży lub statusu imigracyjnego).
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Więcej informacji na temat dostępnych form 
wsparcia można uzyskać na stronie Aktualizacje 
dotyczące koronawirusa (COVID-19)

Świadczenia wypłacane 
w przypadku utraty pracy

Zasiłek dla bezrobotnych w okresie pandemii

Zasiłek dla bezrobotnych w okresie pandemii (Pandemic
UnemploymentAssistance, PUA) to tymczasowy dochód dla 
osób, które w normalnych warunkach, jako niezależni 
wykonawcy, nie kwalifikowałyby się do otrzymania zasiłku dla 
bezrobotnych. Mogą się o niego ubiegać osoby, które nie mogą 
pracować z powodu pandemii koronawirusa.

Wnioski należy składać online na stronie Departamentu Pracy 
Stanu Nowy Jork (NY Departmentof Labor), a system określi, 
czy wnioskodawca jest uprawniony do otrzymywania UI lub 
PUA.

Dodatek wyrównawczy dla bezrobotnych w okresie 
pandemii 

Dodatek wyrównawczy dla bezrobotnych w okresie pandemii 
(PandemicEmergencyUnemploymentCompensation, PEUC) 
to dodatkowe $600 tygodniowo wypłacane w uzupełnieniu do 
zwykłego tygodniowego zasiłku dla bezrobotnych. Osoby 
kwalifikujące się do otrzymania UI lub PUA automatycznie 
otrzymają dodatek wyrównawczy PEUC. 

W przypadku zmniejszenia ilości godzin, 
odwołanych zleceń lub tymczasowego urlopu 
pracowniczego z powodu COVID-19 
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Pomoc dla osób, które 
zaraziły się COVID-19 podczas 
pracy 

Osobom, u których do zakażenia COVID-19 doszło 
bezpośrednio w wyniku wykonywanej pracy,  mogą 
przysługiwać świadczenia gotówkowe, opieka lekarska lub oba 
rodzaje tych świadczeń w ramach programu odszkodowań dla 
pracowników.

Wnioski można składać w witrynie Komisji ds. odszkodowań 
Pracowniczych.

Pomoc dla osób, które zaraziły się 
COVID-19 poza pracą, są 
niepełnosprawne i nie mogą 
pracować

Osoby, które zaraziły się COVID-19 poza pracą, są niepełnosprawne 
i niezdolne do pracy, mogą być uprawnione do otrzymywania 
świadczeń z tytułu niezdolności do pracy.

Wnioski można składać za pośrednictwem Strony internetowej 
Stanu Nowy Jork.

Wielu osobom dotkniętym COVID-19 przysługują 
świadczenia w formie pomocy na zakup produktów 
spożywczych, opieki zdrowotnej lub wsparcia finansowego. 
Kolejne strony zawierają informacje o dostępnych formach 
wsparcia. W przypadku niektórych świadczeń uprawnienia 
mogą być również uzależnione od innych czynników (na 
przykład ciąży lub statusu imigracyjnego).

Polish

https://access.nyc.gov/coronavirus-covid-19-updates/
https://www.wcb.ny.gov/onlineforms/c3/C3Form.html
https://www.ny.gov/services/apply-federal-disability-benefits

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4

