Wniosek o przesłuchanie
Co się stanie, jeśli nie zgodzę się z Powiadomieniem Departamentu Pracy o orzeczeniu?
Jeśli nie zgadzasz się z Powiadomieniem o orzeczeniu, możesz wnioskować o przesłuchanie.

Czym jest przesłuchanie?
Przesłuchanie prowadzone jest przez Sędziego Prawa Administracyjnego (SPA), który jest
osobą neutralną. Podczas przesłuchania osoba ubiegająca się o świadczenia i pracodawca
mogą składać zeznania i przedstawiać dokumenty na poparcie swoich stanowisk. Czasami na
przesłuchaniu obecny jest przedstawiciel Departamentu Pracy.

W jaki sposób mogę wnioskować o przesłuchanie, jeśli jestem osobą ubiegającą się o
świadczenia?
1. Aby złożyć wniosek o przesłuchanie przez Internet, wejdź na stronę
https://labor.ny.gov/signin i zaloguj się na swoje konto NY.Gov. Wybierz „Przejdź do
moich formularzy online”. W menu „Formularze dostępne dla potrzeb składania
wniosku” po lewej stronie wybierz formularz „Wniosku o przesłuchanie ze strony osoby
ubiegającej się o świadczenia”. Wypełnij cały formularz, a następnie prześlij go przez
stronę.
2. O przesłuchanie możesz również wnioskować pocztą lub faksem. Prześlij formularz
Wniosku o przesłuchanie ze strony osoby ubiegającej się o świadczenia, który można
znaleźć na odwrocie podręcznika osoby ubiegającej się o świadczenia. Na poniższy
adres możesz również przesłać list zawierający imię i nazwisko oraz cztery ostatnie
cyfry Numeru Ubezpieczenia Społecznego.
NYS Department of Labor
P.O. Box 15131
Albany, NY 12212-5131
Dokument możesz również przesłać faksem: 518-457-9378

Jak mogę wnioskować o przesłuchanie, jeśli jestem pracodawcą?
Prześlij wniosek o przesłuchanie do Unemployment Insurance Division, PO Box 15131, Albany,
NY 12212-5131. Formularze „Wniosku pracodawcy o przesłuchanie” są dostępne online pod
adresem https://labor.ny.gov/ui/aso/hearing2.shtm.
Musisz podać szczegółowe wyjaśnienie wydarzeń, które Twoim zdaniem są podstawą do
odmówienia świadczeń w stosunku osoby ubiegającej się o te świadczenia.
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Czy istnieje termin na złożenie wniosku o przesłuchanie?
Wniosek o przesłuchanie należy przesłać pocztą, faksem lub drogą elektroniczną w ciągu 30
dni od daty wydrukowanej na wstępnym orzeczeniu. Ważne jest, aby wystąpić z wnioskiem o
przesłuchanie w odpowiednim czasie; w przeciwnym razie możesz stracić możliwość
przesłuchania dotyczącego faktów Twojej sprawy.

W jaki sposób mogę skontaktować się z osobą, która odpowie na moje pytania dotyczące
procesu przesłuchania lub dokumentu, który otrzymałem?
Jeśli jesteś osobą ubiegającą się o świadczenia, skontaktuj się z Biurem Rzecznika ds. Osób
ubiegających się o Zasiłek dla bezrobotnych od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00:
Bezpłatny numer telefonu: 855-528-5618
Bezpieczna wiadomość. Zaloguj się na stronie https://labor.ny.gov/signin. Wybierz ikonę
koperty. Na następnej stronie wybierz przycisk menu umieszczony obok „Skrzynki odbiorczej” i
kliknij polecenie „Utwórz nową wiadomość”. Wybierz temat „Biuro Rzecznika ds. Osób
ubiegających się o Zasiłek dla bezrobotnych”.
*Osoby pracujące w Biurze Rzecznika ds. Osób ubiegających się o Zasiłek dla bezrobotnych
nie są prawnikami i nie mogą reprezentować Cię podczas przesłuchania. Jeśli nie stać cię na
opłacenie adwokata lub zarejestrowanego przedstawiciela, możesz uzyskać bezpłatną pomoc
adwokata pro bono lub Lokalnego Stowarzyszenia Prawników lub programu pomocy prawnej.
Listę zasobów prawnych, w tym adwokatów, zarejestrowanych przedstawicieli, programów
pomocy prawnej i organizacji prawników pro bono można znaleźć na stronie internetowej
Komisji Apelacyjnej ds. Zasiłku dla Bezrobotnych pod adresem www.uiappeals.ny.gov. Kliknij
kartę „Zasoby”, a następnie kliknij „Lista prawników i autoryzowanych agentów”. Możesz
również poprosić o tę listę, dzwoniąc pod numer (518) 402-0205.

Co się stanie, jeśli otrzymam kolejne Powiadomienie o orzeczeniu po złożeniu wniosku o
przesłuchanie?
Jeśli otrzymasz nowe Powiadomienie o orzeczeniu po złożeniu wniosku o przesłuchanie,
uważnie przeczytaj instrukcje zawarte w tymże powiadomieniu. Możesz zostać poproszony o
złożenie nowego wniosku o przesłuchanie w sprawie dodatkowych ustaleń, z którymi się nie
zgadzasz. Postępuj zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w Powiadomieniu o orzeczeniu
odnośnie tego, kiedy i jak wnioskować o przesłuchanie.

Czy pracodawca może wstrzymać mój wniosek?
Co zrobić w sytuacji, w której były pracodawca próbuje uniemożliwić mi złożenie wniosku o
przesłuchanie lub apelację?
Zgodnie z prawem pracy nikt nie ma prawa ingerować we wnioski o świadczenia. Aby złożyć
skargę, zadzwoń pod numer 888-4-NYSDOL i wybierz opcję Standardów Pracy lub poproś o
połączenie z Wydziałem ds. Standardów Pracy.
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Czy mogę wnioskować o przesłuchanie na konkretny dzień lub godzinę?
Przesłuchania są planowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 (EST).
Nie możesz wnioskować o wyznaczenia przesłuchania na konkretny dzień lub godzinę. Jeśli
istnieje konkretna data lub godzina, w których nie możesz wziąć udziału w przesłuchaniu,
należy je podać w swoim wniosku o przesłuchanie wraz z wyjaśnieniem, dlaczego właśnie w
tym terminie jesteś niedostępny.

Jak szybko po złożeniu wniosku odbędzie się przesłuchanie?
Przesłuchania są zwykle planowane dwa tygodnie po otrzymaniu przez Komisję Apelacyjną akt
dotyczących danej sprawy z Departamentu Pracy. Przesłuchania odbywają się zwykle w ciągu
30 dni od złożenia wniosku. Obecnie wszystkie przesłuchania odbywają się przez telefon.

Czy powinienem kontynuować ubieganie się o świadczenia podczas oczekiwania na
przesłuchanie?
Tak. Powinieneś nadal co tydzień ubiegać się o świadczenia, o ile jesteś bezrobotny i
potrzebujesz zasiłku, zarówno przed przesłuchaniem, jak i po jego zakończeniu lub gdy
odwołujesz się do Komisji Apelacyjnej lub do Sądu. Jeśli nie będziesz ubiegać się o
świadczenia, możesz je stracić. Powinieneś postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami
otrzymanymi od Biura ds. Zasiłku dla bezrobotnych.

Kim jest Sędzia Prawa Administracyjnego (SPA)?
SPA jest neutralnym decydentem wśród pracowników Komisji Apelacyjnej ds. Zasiłku dla
bezrobotnych oraz ekspertem niezależnym od Telefonicznego Centrum Wniosków (TCW) i
Departamentu Pracy.

Jaką rolę odgrywa SPA podczas przesłuchania?
SPA może podtrzymać (wydać zgodę), uchylić (cofnąć zgodę) lub zmodyfikować (zmienić)
Powiadomienie o orzeczeniu. SPA prowadzi przesłuchania, zadając pytania stronom i ich
świadkom (którzy muszą złożyć przysięgę lub potwierdzić, że będą mówili prawdę) oraz
przyjmując dokumenty jako materiały dowodowe. SPA dokonuje weryfikacji zeznań i dowodów
przedstawionych podczas przesłuchania i podejmie pisemną decyzję o tym, czy wnioskodawca
jest uprawniony do świadczeń. W niektórych przypadkach SPA decyduje, czy wnioskodawca
pracował jako pracownik lub niezależny kontrahent i czy firma jest odpowiedzialna jako
pracodawca za składki na fundusz zasiłków dla bezrobotnych. Aby uzyskać więcej informacji,
patrz sekcja „PODCZAS PRZESŁUCHANIA, co się dzieje podczas przesłuchania?”
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Czy mogę skontaktować się ze SPA przed przesłuchaniem lub po jego zakończeniu?
SPA nie może rozmawiać z żadną ze stron przed rozpoczęciem ani po zakończeniu
przesłuchania. Jeśli masz pytania dotyczące terminu przesłuchania, procedury przesłuchania
lub chcesz złożyć wniosek o przesunięcie terminu, możesz porozmawiać z pracownikami biura
przesłuchań. Pracownicy biura przesłuchań nie mogą udzielać Ci porad dotyczących Twojej
sprawy ani mówić Ci, czy powinieneś lub nie powinieneś być reprezentowany na przesłuchaniu.
Przed przesłuchaniem możesz skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Wnioskodawców w
celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie inne pytania dotyczące Twojej sprawy.

Specjalne potrzeby lub udogodnienia
Co należy zrobić, jeśli potrzebuję pomocy tłumacza lub specjalnych udogodnień?
Jeśli Ty lub Twój świadek posiadacie ograniczone umiejętności w zakresie porozumiewania się
w języku angielskim, możesz złożyć wniosek o obecność tłumacza ustnego, który pomoże Ci w
trakcie przesłuchania. W tej sprawie skontaktuj się z biurem ds. przesłuchań przed
przesłuchaniem. Usługi tłumacza zostaną zapewnione bezpłatnie. Usługi językowe mogą być
świadczone w odniesieniu do dowolnego języka mówionego lub języka migowego.
Jeśli Ty lub Twoi świadkowie jesteście niepełnosprawni, zostaną poczynione ustalenia, aby
wszystkie strony mogły uczestniczyć w przesłuchaniu. Powinieneś zawiadomić biuro ds.
przesłuchań wymienione w górnej części niniejszego Powiadomienia o przesłuchaniu o
wszelkich potrzebach specjalnych.

Powiadomienie o przesłuchaniu
W jaki sposób zostanę powiadomiony o przesłuchaniu?
Powiadomienie o przesłuchaniu zostanie przesłane wszystkim zainteresowanym stronom i ich
przedstawicielom co najmniej 14 dni przed planowanym przesłuchaniem.

Przeczytaj uważnie powiadomienie dotyczące przesłuchania.
Powiadomienie o przesłuchaniu zawiera następujące ważne informacje:
•
•
•
•
•
•

Numer(-y) sprawy SPA
Nazwiska i adresy wszystkich stron, które wezmą udział w przesłuchaniu
Numery telefonów, pod które można zadzwonić do każdej ze stron
Datę i godzinę przesłuchania
Cel przesłuchania
Instrukcje specjalne
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Przeczytaj uważnie instrukcje specjalne. Zawierają one informacje odnośnie tego, w jaki sposób
sporządzić dokumenty lub wskazać świadków na potrzeby przesłuchania. Jeśli nie jesteś w
stanie sporządzić dokumentów lub wskazać świadków, przygotuj się na wyjaśnienie, dlaczego
nie jesteś w stanie tego uczynić. Instrukcje specjalne mogą znajdować się na przedniej lub
tylnej stronie Powiadomienia o przesłuchaniu.
Do Powiadomienia o przesłuchaniu zostaną dołączone akta przesłuchania zawierające
dokumenty, które mogą być wykorzystane podczas przesłuchania. (Patrz sekcja „Akta
przesłuchania” poniżej). Bardzo ważne jest, aby mieć te dokumenty przy sobie, kiedy SPA
zadzwoni do Ciebie w celu przesłuchania.
Co się stanie, jeśli mój numer telefonu będzie inny niż ten podany w moim
powiadomieniu?
Zadzwoń do biura ds. przesłuchań, aby jak najszybciej zaktualizować swój numer telefonu.
Numer telefonu biura ds. przesłuchań znajduje się w górnej części Powiadomienia o
przesłuchaniu.

Czy mogę uczestniczyć w przesłuchaniu osobiście w miejscu przesłuchania?
Nie. Obecnie miejsca przesłuchań są zamknięte i wszystkie przesłuchania odbywają się przez
telefon.

Przygotowania do przesłuchania
Film na temat przesłuchań
Obejrzyj film na temat przygotowań do przesłuchania pt. „Jak przygotować się do
przesłuchania”. Film posiada napisy w języku angielskim, włoskim, hiszpańskim, kreolskim
haitańskim, chińskim, rosyjskim, koreańskim, polskim i bengalskim.

Czy potrzebny mi jest adwokat?
Czy podczas przesłuchania powinien reprezentować mnie adwokat?
Masz prawo skontaktować się z prawnikiem lub zarejestrowanym przedstawicielem, aby
uzyskać reprezentację podczas przesłuchania. Nie musisz być reprezentowany przez
adwokata.

Czy Komisja zapewnia lub rekomenduje adwokatów?
Komisja nie zapewnia ani nie rekomenduje adwokatów, ale prowadzi listę prawników i innych
osób oraz organizacji, które reprezentują osoby ubiegające się o świadczenia. Dostęp do tej
listy można uzyskać, korzystając z poniższego linku. Osoby ubiegające się o świadczenia mogą
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zostać obciążone opłatą za usługi świadczone przez adwokata lub innego przedstawiciela, ale
wyłącznie wtedy, gdy decyzja zostanie podjęta na korzyść wnioskodawcy i dopiero po
zatwierdzeniu opłaty przez Komisję. Lista obejmuje także organizacje, które świadczą bezpłatne
usługi prawne.
Jeśli korzystasz z pomocy adwokata lub innego przedstawiciela, pamiętaj, aby przed
przesłuchaniem podać przedstawicielowi biura przesłuchań jego nazwisko, adres i numer
telefonu.
•
•
•

Lista adwokatów i upoważnionych przedstawicieli (w języku angielskim)
Lista adwokatów i upoważnionych przedstawicieli (w języku hiszpańskim)
LawHelp New York

Co to są akta dotyczące przesłuchania?
Akta dotyczące przesłuchania zawierają dokumenty wykorzystywane przez Departament Pracy
przy orzeczeniu. Dokumenty te mogą zawierać formularze Departamentu Pracy,
kwestionariusze lub pisemne oświadczenia wypełnione przez osobę ubiegającą się o
świadczenia lub pracodawcę i/lub podsumowania rozmów telefonicznych przygotowane przez
przedstawiciela Departamentu Pracy. Dokumentacja przesłuchania może również zawierać
dokumenty przesłane przez osobę ubiegającą się o świadczenia lub pracodawcę przed
przesłuchaniem. Żaden element akt przesłuchania nie może zostać wykorzystany przez SPA do
podjęcia decyzji, o ile nie zostanie przedstawiony jako dowód w sprawie. Jeśli chciałbyś, aby
dokument był traktowany jako dowód, musisz złożyć wniosek do SPA.

Weryfikacja akt sprawy przed złożeniem wniosku o przesłuchanie.
Obecnie wszystkie przesłuchania odbywają się przez telefon. Otrzymasz kopię całej
dokumentacji dotyczącej przesłuchania drogą pocztową wraz z powiadomieniem. Jeśli kopia akt
nie została dostarczona wraz z powiadomieniem, należy natychmiast skontaktować się z
miejscem, w którym odbywa się przesłuchanie, pod numerem telefonu podanym w górnej
części powiadomienia o przesłuchaniu, aby nowa kopia została do Ciebie wysłana. Powinieneś
mieć przy sobie kopię akt sprawy, jeśli spotkasz się z prawnikiem lub przedstawicielem.
Dokumenty w aktach będą miały numery stron, zazwyczaj w prawym dolnym rogu. Dokumenty
należy przechowywać w takim samym porządku, w jakim znajdowały się w momencie
otrzymania akt. Pozwoli Ci to na szybkie odnalezienie konkretnego dokumentu podczas
przesłuchania.
Upewnij się, że masz przy sobie akta podczas przesłuchania.

Jeśli posiadasz świadka, spraw, aby stawił się na przesłuchaniu.
Ważne jest, abyś porozmawiał z jakimkolwiek świadkiem, który może pomóc w Twojej sprawie,
a następnie spraw, aby osoba ta była dostępna przez telefon podczas przesłuchania. Bądź
przygotowany, aby przedstawić SPA numer telefonu świadka. Poinformuj świadka, że SPA
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może nie wezwać go na początku przesłuchania, więc powinien pozostać dostępny w
dowolnym momencie przesłuchania. Przesłuchanie może potrwać nawet godzinę lub dłużej.
Jeśli Twój świadek będzie dostępny tylko przez ograniczony okres czasu, pamiętaj, aby
poinformować o tym SPA na początku przesłuchania.

Co się stanie, jeśli nie będę mógł wskazać świadków lub przygotować dokumentów,
których potrzebuję lub posiadam świadka, który nie jest dostępny w dniu przesłuchania?
Bądź przygotowany do złożenia zeznań i przedstawienia pozostałych dowodów podczas
przesłuchania. Wyjaśnij SPA, kim jest świadek lub jakie dokumenty posiadasz, dlaczego
świadek nie jest dostępny w dniu przesłuchania i dlaczego uważasz, że świadek lub dokument
jest konieczny. Jeżeli SPA zadecyduje, że brakujące dowody są konieczne, przesłuchanie
można odroczyć (przełożyć na późniejszy termin) lub zamknąć je z prawem do złożenia
wniosku o ponowne otwarcie. W razie potrzeby SPA może również wydać wezwanie do sądu,
aby pomóc Ci uzyskać dokument lub przyprowadzić świadka.

Czy przed przesłuchaniem mogę przesłać sędziemu dokumenty, które pomogą w mojej
sprawie?
Dokumenty, które Twoim zdaniem są ważne dla Twojej sprawy, powinieneś przesłać pocztą lub
faksem na adres lub numer faksu umieszczony w górnej części Powiadomienia o
przesłuchaniu. Dokumenty powinny wpłynąć do biura ds. przesłuchań przynajmniej na trzy dni
przed datą przesłuchania. Pamiętaj o podaniu SPA swojego imienia i nazwiska oraz numeru
sprawy. W tym samym czasie należy również przesłać dokumenty pocztą lub faksem do drugiej
strony. Jeśli nie jesteś w stanie przesłać dokumentów z wyprzedzeniem, musisz być
przygotowany na wyjaśnienie SPA, dlaczego nie mogłeś tego zrobić. SPA może zapytać, czy
możesz przesłać dokumenty pocztą elektroniczną lub faksem do SPA oraz do drugiej strony
podczas przesłuchania.

Czy mogę przedłożyć zeznania świadków?
Tak, możesz przedłożyć zeznania świadków; jednakże zeznania świadków są uważane za
dowody oparte na poszlakach. Bezpośredni świadkowie (świadkowie, którzy rzeczywiście
widzieli lub słyszeli wydarzenia, które są przedmiotem przesłuchania) pełnią ważniejszą rolę niż
dokumenty opisujące to, co się wydarzyło lub świadkowie, którzy są w stanie powtórzyć
wyłącznie to, co powiedziała im inna osoba.

Czy mogę przekazywać wiadomości tekstowe lub odtwarzać nagrania wideo lub audio
ważne dla mojej sprawy?
Tak. Wydrukuj wiadomości tekstowe przed przesłuchaniem, a następnie wyślij je pocztą lub
faksem do SPA i do drugiej strony przed przesłuchaniem.
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Jeśli chcesz, aby SPA rozważył nagranie wideo lub audio, musisz wykonać kopie zarówno dla
SPA, jak i innych stron. Powiadomienie o przesłuchaniu będzie zawierało listę formatów, które
mogą zostać wykorzystane.

Czy mogę poprosić drugą stronę o przedstawienie materiałów dowodowych przed
przesłuchaniem?
Nie. Nie można wymagać, aby druga strona przedstawiła dowody przed przesłuchaniem. Masz
możliwość zapoznania się z aktami sprawy, które obejmują dokumenty przedłożone wcześniej
do Departamentu Pracy, jak i z wszelkimi dokumentami, na podstawie których Departament
wydał orzeczenie. Jeśli uważasz, że druga strona znajduje się w posiadaniu innych
dokumentów, które mogą być niezbędne do udowodnienia Twojej racji, skontaktuj się z biurem
ds. przesłuchań i przekaż jego pracownikom informacje o dokumentach, które pragniesz
przedłożyć, uzasadniając, dlaczego Twoim zdaniem będą one niezbędne podczas
przesłuchania. SPA rozpatrzy wniosek podczas przesłuchania.

Co to jest wezwanie do sądu?
Wezwanie do sądu jest dokumentem prawnym, który nakazuje świadkowi stawienie się na
przesłuchanie lub nakazuje firmie lub osobie fizycznej przesłanie dokumentów do SPA na
potrzeby przesłuchania.

W jaki sposób mogę wnioskować o wezwanie do sądu?
Jeśli posiadasz adwokata, może on wydać wezwanie w Twoim imieniu. Jeśli nie posiadasz
adwokata, możesz skontaktować się z biurem ds. przesłuchań faksem lub pocztą zgodnie z
informacją podaną w górnej części powiadomienia o przesłuchaniu, jeśli uważasz, że
potrzebujesz wezwania do sądu.
Pamiętaj, aby podać swoje imię i nazwisko, numer sprawy oraz imię i nazwisko oraz adres
osoby lub firmy, której akta chcesz przynieść do sądu, dlaczego nie możesz sam przyprowadzić
świadka lub dostarczyć dowodu oraz co według Ciebie udowodni świadek lub dowody. Twój
wniosek może zostać pozytywnie rozpatrzony w chwili składania, a wezwanie do sądu wydane
w tym samym momencie; możesz również zostać poproszony o skierowanie wniosku
bezpośrednio do SPA, który podejmie decyzję o wydaniu wezwania do sądu w trakcie
przesłuchania.

Co się stanie, jeśli wezwany świadek nie pojawi się lub dokumenty objęte wezwaniem
sądowym nie zostaną dostarczone?
SPA rozważy, czy powinno nastąpić kolejne odroczenie lub czy sprawa zostanie rozstrzygnięta
z wykorzystaniem pozostałej części materiału dowodowego.
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Czy mogę wysłuchać nagrania z wcześniejszego przesłuchania, w którym nie brałem
udziału?
Masz prawo do wysłuchania nagrań z poprzednich przesłuchań. Możesz poprosić o nagranie w
formacie CD, dzwoniąc do biura ds. przesłuchań pod numer telefonu podany w górnej części
powiadomienia. Koszt CD wynosi 10 USD. Jeśli nie dysponujesz środkami, aby opłacić kwotę
10 USD, musisz podpisać formularz, z którego wynika, że nie możesz ponieść kosztów wydania
CD.

Więcej informacji na temat przygotowań
Nasza strona internetowa zawiera linki do ustawy o zasiłkach dla bezrobotnych i innych
zasobów prawnych. Dostępny jest również link do przeszukiwalnej bazy danych decyzji Komisji
Apelacyjnej, prowadzonej od 2008 roku: Możesz wspomnieć o tych decyzjach SPA w swoim
oświadczeniu końcowym, aby wesprzeć swoją sprawę.

Podczas przesłuchania
Co dzieje się podczas przesłuchania?
Podczas przesłuchania SPA:
•
•
•

•
•
•
•
•

Składa wstępne oświadczenie identyfikujące wszystkie osoby biorące udział w
przesłuchaniu, opisuje przebieg przesłuchania oraz przedstawia kwestie i prawa stron.
Zadaje pytania stronom i uzyskuje informacje dotyczące niezbędnych faktów.
Pozwala stronom zadawać pytania swoim świadkom oraz świadkom drugiej
strony. SPA pomaga również stronom, które mają problemy z zadawaniem pytań
świadkom.
Decyduje, czy dokumenty mogą stanowić element akt.
Daje stronom możliwość sprawdzenia i wniesienia sprzeciwu wobec dokumentów, które
mogą zostać włączone do akt.
Podejmuje decyzje odnośnie wszelkich wniosków o wydanie wezwań do sądu dla
świadków, dokumentów lub akt.
Pozwala stronom wykorzystywać dokumenty z akt sprawy do przedstawienia swojej
sprawy.
Umożliwia stronom złożenie oświadczenia na koniec przesłuchania.
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Kiedy SPA do mnie zadzwoni?
SPA zadzwoni do Ciebie o godzinie podanej w powiadomieniu o przesłuchaniu. Upewnij się, że
znajdujesz się w cichym miejscu, gdzie nikt nie będzie Ci przeszkadzał podczas rozmowy
telefonicznej. Nie będziesz mógł uczestniczyć w przesłuchaniu, jeśli będziesz prowadzić
samochód. Jeśli znajdujesz się w samochodzie, powinieneś znaleźć miejsce parkingowe przed
rozpoczęciem przesłuchania.

Co należy zrobić w sytuacji, w której nie odbiorę telefonu?
Musisz być gotowy do odebrania telefonu, kiedy zadzwoni SPA. Połączenie przychodzące od
SPA wyświetli się jako nieznany lub zastrzeżony numer, więc pamiętaj, aby przed
przesłuchaniem odblokować nieznane i zastrzeżone numery w swoim telefonie. Jeśli nie
odbierzesz telefonu, SPA pozostawi wiadomość i spróbuje oddzwonić w ciągu 2 do 5 minut.
Jeśli nie odbierzesz pierwszego lub drugiego połączenia, a wnioskowałeś o przesłuchanie,
zostanie wydana decyzja o niestawiennictwie lub odmowie stawienia się. Jeśli nie składałeś
wniosku o przesłuchanie, zostanie ono przeprowadzone tylko z udziałem strony, która złożyła
wniosek, przy czym zostanie wydany werdykt.

Co się stanie, jeśli SPA nie zadzwoni do mnie podczas przesłuchania przez telefon?
Zadzwoń do biura ds. przesłuchań, którego dane kontaktowe znajdują się na pierwszej stronie
powiadomienia o przesłuchaniu w ciągu pierwszych 15 minut trwania sprawy.

Jak długo trwa przesłuchanie?
Ogólnie rzecz biorąc, przesłuchania trwają od 45 do 90 minut. Jeśli podczas przesłuchania
należy uwzględnić wiele kwestii, może ono zostać zaplanowane na dłuższy okres
czasu. Przesłuchanie będzie trwać tyle czasu, ile będzie potrzebować sędzia, aby uzyskać
dowody niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy. Niektóre przesłuchania nie kończą się w
zaplanowanym terminie i muszą być odraczane (kontynuowane kolejnego dnia).

Czy mogę nagrywać przesłuchanie?
Nie. Przesłuchanie zostanie zarejestrowane przez Komisję Apelacyjną ds. Zasiłku dla
bezrobotnych. Jeśli od decyzji SPA zostanie złożone odwołanie, możesz złożyć wniosek o
bezpłatny odpis. Jeśli od decyzji SPA nie zostanie złożone odwołanie, możesz złożyć wniosek o
kopię nagrania z przesłuchania lub odpisu za opłatą.

Czy mogę przesłać krótkie sprawozdanie po przesłuchaniu?
Sprawozdania po przesłuchaniu nie są akceptowane. Ty i/lub Twój przedstawiciel lub adwokat
powinniście przedstawić wszystkie dowody oraz argumenty prawne podczas przesłuchania.
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Odroczenie przesłuchania
Czy mogę odroczyć (przełożyć) przesłuchanie?
Bardzo ważne jest, aby uczestniczyć w zaplanowanym przesłuchaniu. Jeśli nie możesz
uczestniczyć w przesłuchaniu, jak najszybciej skontaktuj się z biurem wymienionym w górnej
części Powiadomienia o przesłuchaniu, aby wyjaśnić powody, dla których nie możesz wziąć
udziału w sprawie. W oparciu o powód/powody, który/które uzasadnia/uzasadniają brak
możliwości udziału w przesłuchaniu, sędzia zadecyduje, czy możesz zostać zwolniony z udziału
i czy przesłuchanie zostanie odroczone (przełożone). Wszelka korespondencja związana z
Twoją sprawą powinna zawierać numer sprawy SPA wymieniony w Powiadomieniu o
przesłuchaniu. Personel biura ds. przesłuchań poinformuje Cię, czy Twój wniosek o odroczenie
przesłuchania został rozpatrzony pozytywnie.
Przesłuchanie będzie kontynuowane do momentu, w którym strona wnioskująca o
przesłuchanie pojawi się na sprawie, nawet jeśli strona nie będąca wnioskodawcą nie pojawi
się. SPA wyda decyzję wyłącznie na podstawie zeznań i dokumentów przedstawionych przez
stronę, która się pojawi.
Jeśli nie uczestniczyłeś w przesłuchaniu, a decyzja nie została podjęta na Twoją korzyść,
możesz złożyć wniosek o ponowne otwarcie sprawy. Wnioski o ponowne otwarcie zostaną
rozpatrzone pozytywnie wyłącznie wtedy, gdy wykażesz, że miałeś uzasadniony powód, by nie
uczestniczyć w przesłuchaniu, a wniosek o ponowne otwarcie sprawy złożysz w rozsądnym
terminie.

Jakie są powody, dla których przesłuchanie może zostać przełożone?
Przesłuchanie może zostać przełożone na żądanie jednej ze stron przed sprawą z wielu
ważnych powodów. Na przykład strona, jej przedstawiciel lub adwokat może uczestniczyć w
innym procesie prawnym w tym samym czasie, a wnioskodawca lub świadek ze strony
pracodawcy pełni obowiązki w ławie przysięgłych lub odbywa krótkoterminową służbę wojskową
(na przykład w Gwardii Narodowej).

Co się stanie, jeśli nie otrzymam odpowiedzi na mój wniosek o odroczenie terminu
(przełożenie przesłuchania)?
Aby uzyskać odpowiedź na swój wniosek, zadzwoń do biura ds. przesłuchań przed dniem, w
którym ma odbyć się przesłuchanie. Jeśli nie otrzymałeś odpowiedzi przed wyznaczonym
terminem sprawy, powinieneś być gotowy, aby wziąć w niej udział.
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Ile czasu zajmuje ponowne przełożenie odroczonego przesłuchania?
Zasadniczo odroczone przesłuchanie można cofnąć zgodnie z harmonogramem w ciągu dwóch
do trzech tygodni. Może to potrwać dłużej, jeśli SPA wydał wezwanie w związku z aktami
sprawy.

Co zrobić, jeśli potrzebuję odroczenia (przełożenia sprawy), ponieważ nie znalazłem
adwokata lub innego przedstawiciela?
Powinieneś poinformować SPA, że nie udało Ci się znaleźć adwokata lub przedstawiciela. SPA
może udzielić Ci pozwolenia na ponowne otwarcie sprawy po znalezieniu adwokata lub
przedstawiciela.

Co stanie się w sytuacji, w której nie pojawię się na przesłuchaniu?
1) Złożyłem wniosek o przesłuchanie

Strona występująca z wnioskiem o przesłuchanie musi uczestniczyć w rozmowie
telefonicznej podczas przesłuchania, aby można było podjąć kolejne kroki. Jeśli złożysz
wniosek o przesłuchanie i nie stawisz się na sprawie, zostanie wydana decyzja o
niestawiennictwie. Oznacza to, że sprawa została zamknięta, a orzeczenie
Departamentu Pracy pozostanie w mocy.
Jeśli nadal pragniesz wziąć udział w przesłuchaniu po tym, jak się na nim nie pojawiłeś,
a sprawa została zamknięta, musisz złożyć wniosek o ponowne jej otwarcie. Gdy tylko
będziesz gotowy, aby pojawić się na nowym przesłuchaniu, faksem lub pocztą
elektroniczną na adres podany na decyzji prześlij wniosek o ponowne otwarcie
sprawy. Twój wniosek powinien zawierać numer sprawy oraz powód, dla którego nie
brałeś udziału w przesłuchaniu. Dołącz wszelką dokumentację potwierdzającą powody,
dla których nie mogłeś wziąć udziału w przesłuchaniu. Podaj wszelkie terminy w ciągu
najbliższych 45 dni, podczas których nie będziesz mógł wziąć udziału w
przesłuchaniu. Dołożymy wszelkich starań, aby zaplanować kolejne przesłuchanie w
dogodnym dla Ciebie terminie.
Wniosek o ponowne otwarcie sprawy zostanie pozytywnie rozpatrzony przez SPA
wyłącznie wtedy, gdy wykażesz, że miałeś zasadny powód, by nie pojawić się na
wcześniejszej sprawie, a wniosek o ponowne otwarcie sprawy złożyłeś w rozsądnym
terminie.
„Rozsądny termin” jest zależny od okoliczności. Powinieneś natychmiast podjąć kroki,
aby rozwiązać problem, który spowodował, że nie stawiłeś się na przesłuchaniu. Na
przykład, jeśli chcesz znaleźć adwokata, od razu zacznij go szukać. Jeśli musisz
uzyskać dokumenty (np. rejestry rozmów telefonicznych), od razu wyślij wniosek do
firmy telekomunikacyjnej. SPA może poprosić Cię o wyjaśnienie, jakie kroki podjąłeś,
aby rozwiązać problem po tym, jak nie stawiłeś się na przesłuchaniu.

Rev. April 2, 2021

12

2) Druga strona złożyła wniosek o przesłuchanie
Przesłuchanie będzie kontynuowane do momentu, w którym strona wnioskująca o
przesłuchanie weźmie udział w rozmowie telefonicznej podczas przesłuchania, nawet
jeśli strona nie będąca wnioskodawcą nie pojawi się. SPA wyda decyzję wyłącznie na
podstawie zeznań i dokumentów przedstawionych przez stronę, która się pojawi.
Jeśli decyzja nie została podjęta na Twoją korzyść i chcesz ją zaskarżyć, możesz złożyć
wniosek o ponowne otwarcie sprawy. Wnioski o ponowne otwarcie zostaną rozpatrzone
pozytywnie wyłącznie wtedy, gdy wykażesz, że miałeś uzasadniony powód, by nie
uczestniczyć w przesłuchaniu, a wniosek o ponowne otwarcie sprawy złożysz w
rozsądnym terminie.
„Rozsądny termin” jest zależny od okoliczności. Powinieneś natychmiast podjąć kroki,
aby rozwiązać problem, który spowodował, że nie stawiłeś się na przesłuchaniu. Na
przykład, jeśli chcesz znaleźć adwokata, od razu zacznij go szukać. Jeśli musisz
uzyskać dokumenty (np. rejestry rozmów telefonicznych), od razu wyślij wniosek do
firmy telekomunikacyjnej. SPA poprosi Cię o wyjaśnienie, jakie kroki podjąłeś, aby
rozwiązać problem, który sprawił, że nie stawiłeś się na przesłuchaniu.
Przed ponownym otwarciem sprawy przejrzyj akta i wysłuchaj nagrań z poprzednich
przesłuchań. Wniosek o nagranie w formacie CD możesz przesłać do miejsca
przesłuchań. Jeśli masz problemy finansowe, możesz wypełnić formularz zrzeczenia i
włożyć wniosek o wydanie bezpłatnej kopii nagrania. Jeśli szukasz przedstawiciela
prawnego, ważne jest, aby mieć przygotowaną kopię akt sprawy, aby mógł je przejrzeć
adwokat.

Ile razy strona może złożyć wniosek o ponowne otwarcie sprawy?
Każda strona, która nie weźmie udziału w przesłuchaniu dotyczącym zasiłku dla bezrobotnych
po otrzymaniu powiadomienia, może wnioskować wyłącznie o jedno ponowne otwarcie sprawy;
w takim przypadku zostanie wyznaczony nowy termin przesłuchania. Jeśli nie uda Ci się
pojawić na drugim przesłuchaniu, wszelkie dalsze wnioski o ponowne otwarcie sprawy należy
składać do Komisji Apelacyjnej. Komisja przyzna prawo do kolejnego przesłuchania wyłącznie
wtedy, gdy ustali, że na obu wcześniejszych przesłuchaniach nie stawiłeś się z uzasadnionego
powodu.
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Po przesłuchaniu
Co dzieje się po przesłuchaniu?
Zaraz po przesłuchaniu SPA wydaje pisemną decyzję na podstawie zeznań i wszelkich
materiałów dowodowych (dokumentów, filmów lub przedmiotów), które zostały włączone do akt
podczas przesłuchania. Decyzja będzie obejmować fakty, które SPA uznał za prawdziwe, oraz
powód utrzymania lub unieważnienia każdego orzeczenia, w oparciu o przepisy prawne. Jeśli
nie rozumiesz decyzji, natychmiast zadzwoń do miejsca, w którym odbywa się przesłuchanie,
pod numer telefonu podany w powiadomieniu o przesłuchaniu i poproś o wyjaśnienie. Osoby
składające wniosek mogą dzwonić do Biura Rzecznika ds. Osób ubiegających się o Zasiłek dla
bezrobotnych pod bezpłatny numer 855-528-5618.

Jak szybko po zakończeniu przesłuchania otrzymam decyzję SPA?
Decyzja zostanie przesłana do Ciebie w możliwie jak najkrótszym terminie po zakończeniu
przesłuchania. Jeśli nie otrzymasz decyzji w ciągu dwóch tygodni, skontaktuj się z biurem ds.
przesłuchań, w którym odbyło się Twoje przesłuchanie (numer telefonu znajduje się na górnej
części powiadomienia o przesłuchaniu).

Czy po przesłuchaniu mogę złożyć dodatkowe dowody lub pisemne oświadczenie?
Nie. SPA podejmuje decyzje wyłącznie na podstawie zeznań i materiałów dowodowych
przedstawionych podczas przesłuchania. Musisz przesłać wszystkie dowody przed
zamknięciem przesłuchania. Podczas oświadczenia końcowego podczas przesłuchania możesz
podać powody, dla których uważasz, że decyzja powinna zostać podjęta na Twoją korzyść.

Czy sprawa jest zakończona, jeśli SPA podjął decyzję na moją korzyść?
Nie zawsze. Jeżeli druga strona pojawiła się na rozprawie i nie zgadza się z decyzją SPA, może
odwołać się do Komisji Apelacyjnej. Komisarz Pracy może również odwołać się do Komisji
Apelacyjnej, nawet jeśli w przesłuchaniu udziału nie brał jego przedstawiciel. Jeżeli druga strona
nie pojawiła się na przesłuchaniu, może zażądać ponownego otwarcia sprawy, która może
prowadzić do wyznaczenia kolejnego przesłuchania.

Co się stanie, jeśli nie zgodzę się z decyzją wydaną przez SPA?
Jeżeli byłeś obecny na przesłuchaniu i przegrałeś całość lub część sprawy, możesz wnieść
odwołanie do Komisji Apelacyjnej. Decyzja zawiera instrukcje dotyczące składania odwołań.
Odwołanie musi być wysłane pocztą lub faksem nie później niż w ciągu 20 dni od daty
umieszczonej na przedniej stronie decyzji SPA.
Odwołanie musi zostać złożone na piśmie. Wyślij list do Komisji Apelacyjnej na adres PO Box
15126, Albany, NY 12212-5126, lub faksem na numer 518-402-6208. Pamiętaj, aby we wniosku
o odwołanie podać numer sprawy SPA.
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Co najmniej jeden z pięciu członków Komisji zapozna się z faktami, które doprowadziły do
wydania orzeczenia przez SPA, a następnie wyda decyzję. Jest to proces, który prowadzony
jest w formie pisemnej. Żadne dalsze przesłuchania nie zostaną wyznaczone, chyba że Komisja
podejmie decyzję o konieczności przeprowadzenia dodatkowego przesłuchania.

Co dzieje się po złożeniu odwołania do Komisji?
Po złożeniu przez Ciebie lub drugą stronę wniosku o odwołanie, wszystkim stronom zostanie
przesłane powiadomienie o otrzymaniu odwołania wraz z instrukcjami, w jaki sposób zażądać
kopii odpisu z przesłuchania i jak złożyć zeznanie.

W jaki sposób należy złożyć wniosek o odpis z przesłuchania w sytuacji, w której
składam wniosek o odwołanie, ponieważ nie zgadzam się z decyzją SPA podjętą podczas
przesłuchania? Jak otrzymam odpis?
Jeśli nie zgadzasz się z decyzją podjętą przez SPA podczas przesłuchania i złożyłeś wniosek o
odwołanie do Komisji, musisz wnioskować o odpis z przesłuchania w ciągu siedmiu dni od daty
powiadomienia o otrzymaniu odwołania. Możesz zażądać odpisu w formie płyty CD lub
wiadomości mailowej, które otrzymasz bezpłatnie. Możemy wysłać do Ciebie kopię odpisu za
pomocą bezpiecznej (zaszyfrowanej) wiadomości e-mail, jeśli we wniosku o odpis podasz swój
adres e-mail.
Aby zażądać odpisu z przesłuchania po złożeniu odwołania od decyzji SPA do Komisji
Apelacyjnej, należy złożyć pisemny wniosek na adres:
Unemployment Insurance Appeal Board
PO Box 15126
Albany, New York 12212-5131
dokument możesz również przesłać faksem: 518-402-6208
Jeśli nie jesteś w stanie otworzyć wiadomości e-mail lub płyty CD, prosimy o kontakt z Komisją
Apelacyjną w celu uzyskania pomocy.

W jaki sposób należy złożyć wniosek o odpis z mojego przesłuchania, jeśli nie chcę
odwoływać się od decyzji SPA podjętej podczas przesłuchania?
Jeśli przesłuchanie zostało zakończone i nie chcesz odwoływać się od decyzji SPA, ale nadal
chcesz otrzymać kopię odpisu ze swojej sprawy, złóż wniosek o kopię odpisu na piśmie,
podając swoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu, podpis, numer sprawy oraz datę lub daty
każdej sprawy wraz z depozytem w wysokości 75 USD płatnym na rzecz Departamentu Pracy.
Wniosek prześlij na adres podany poniżej. Depozyt nie podlega zwrotowi i zostanie odliczony
od całkowitych kosztów odpisu.
Unemployment Insurance Appeal Board
Attention: Transcripts
PO Box 29002
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Brooklyn, New York 11202-9002
Możesz również zadzwonić pod numer 718-613-3500 , aby uzyskać informacje o opłatach i
dalsze instrukcje.
Komisja Apelacyjna musi zamawiać odpisy u zewnętrznego dostawcy. Koszt wynosi 2,70 USD
za stronę. Koszt odpisu jest kwotą, którą Komisja Apelacyjna musi zapłacić, aby dokonać
odpisu Twojego nagrania. W zależności od długości nagrania, koszt odpisu może wzrosnąć. Z
tego też względu najlepiej jest zadzwonić na powyższy numer, aby uzyskać więcej informacji o
kosztach.
Jeśli jesteś stroną trzecią, na przykład adwokatem i chcesz złożyć wniosek o odpis z
przesłuchania innej osoby, zadzwoń pod numer 718-613-3500 , aby uzyskać więcej informacji.

Czy mogę przedłożyć oświadczenie bez wnioskowania o odpis?
Tak. Możesz złożyć pisemne oświadczenie w ciągu siedmiu dni od daty powiadomienia o
otrzymaniu odwołania.

Czy mogę ponownie zeznawać lub dodać coś do sprawy?
W większości przypadków członek Komisji Apelacyjnej podejmie decyzję w sprawie na
podstawie protokołu SPA z przesłuchania bez konieczności planowania kolejnych przesłuchań.
Jeżeli członek Komisji zdecyduje, że konieczne jest kolejne przesłuchanie, zostanie do Ciebie
wysłane stosowne powiadomienie. Nowe informacje przedłożone przez stronę w postępowaniu
odwoławczym będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy przesłuchanie zostanie zarządzone przez
Komisję.

Czy muszę złożyć pisemne oświadczenie?
Nie musisz przesyłać oświadczenie, ale powinieneś wysłać je, jeśli chcesz, aby członek Komisji
Apelacyjnej dokładnie wiedział, dlaczego zgadzasz lub nie zgadzasz się z decyzją SPA. Do
Komisji Apelacyjnej należy przesłać dwie kopie oświadczenia. Jeżeli oświadczenie jest
składane przez adwokata, musi on dostarczyć jego kopie stronie przeciwnej oraz jej
adwokatowi.

Ile czasu zajmuje Komisji rozpatrzenie odwołania?
Będzie to zależało od czasu potrzebnego na dokładne rozpatrzenie sprawy przez Komisję. Jeśli
nie otrzymałeś decyzji w ciągu trzech miesięcy, zadzwoń do Komisji w celu uzyskania
informacji.
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Co się stanie, jeśli nie zgodzę się z decyzją Komisji Apelacyjnej?
W ciągu trzydziestu dni od daty decyzji członka Komisji Apelacyjnej, strona może odwołać się
do Wydziału Apelacyjnego Państwowego Sądu Najwyższego, Trzeci Wydział. Instrukcje będą
znajdować się na dokumencie z decyzją Komisji. Oszacowanie, jak szybko Sąd rozstrzygnie
Twoją sprawę, nie jest możliwe. Zapoznaj się z instrukcjami zawartymi w „Zawiadomieniu o
otrzymaniu odwołania do sądu”, które jest wysyłane po złożeniu odwołania do sądu.
Strona może również wystąpić do Komisji w takim samym terminie o ponowne otwarcie i
ponowne rozpatrzenie decyzji Komisji.

Informacje dla adwokatów i przedstawicieli
Czy zasady postępowania dowodowego są takie same w przypadku przesłuchań w
sprawie zasiłku dla bezrobotnych, jak w innych sądach?
Nie. Techniczne zasady podstępowania dowodowego mające zastosowanie w sprawach
cywilnych i karnych nie mają zastosowania do przesłuchań administracyjnych. Na przykład,
dowody o charakterze poszlak mogą być brane pod uwagę, chociaż generalnie nie będą miały
takiej siły, jak zeznania bezpośrednie.

Czy przed rozpoczęciem przesłuchania dotyczącego zasiłku dla bezrobotnych sprawa
może zostać rozstrzygnięta bezpośrednio między pracodawcą a wnioskodawcą?
Nie. Osoba ubiegająca się o świadczenia nie może zrzec się prawa do zasiłku dla bezrobotnych
na mocy prawa pracy.

Czy mogę pobierać honorarium z tytułu reprezentowania osoby ubiegającej się o
świadczenia?
Honoraria mogą pobierać i otrzymywać wyłącznie adwokaci licencjonowani w Nowym Jorku lub
przedstawiciele zarejestrowani w Komisji Apelacyjnej ds. Zasiłku dla bezrobotnych. Regulamin
Komisji Apelacyjnej regulujący pracę zarejestrowanych przedstawicieli, w tym czas i sposób
otrzymywania honorariów, znajduje się na naszej stronie internetowej w sekcji Regulamin
Komisji Apelacyjnej (Sekcja 460.6).
W celu uzyskania dodatkowych informacji, zapoznaj się z dokumentem Za co prawnicy lub
przedstawiciele mogą pobierać opłaty od wnioskodawców, znajdującym się na stronie
Przewodniki i zasoby.
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Jak złożyć wniosek o zatwierdzenie honorarium po zakończeniu procesu
reprezentowania osoby ubiegającej się o świadczenia?
Adwokaci i zarejestrowani przedstawiciele pobierający opłatę za swoje usługi muszą wystąpić
do komisji o zatwierdzenie takich opłat zgodnie z procedurami określonymi poniżej.
Każdy wniosek o zatwierdzenie opłaty składa się z następujących elementów:
kopii umowy o honorarium;
kopii szczegółowego rachunku;
oświadczenia określającego dodatkowe czynniki, które zostaną uwzględnione przez
komisję przy rozpatrywaniu takiego wniosku; oraz
podpisanego zaświadczenia, na formularzu dostarczonym przez Komisję
(Poświadczenie usług), potwierdzającego dokładność szczegółowego rachunku; że
świadczenia zostały przyznane w ostatecznej decyzji w związku ze wspomnianą
reprezentacją; oraz że kopie szczegółowego rachunku, umowy o honorarium i wszelkich
oświadczeń o dodatkowych czynnikach zostały przekazane wnioskodawcy.
Wnioski należy przesłyłać do Komisji Apelacyjnej na adres PO Box 15126, Albany, NY 122125126, lub faksem na numer 518-402-6208, lub mailem na adres feerequest@labor.ny.gov.

Czy zatwierdzony wniosek o honorarium pochodzi bezpośrednio z zasiłku dla
bezrobotnych przysługującego osobie ubiegającej się o świadczenia?
Nie. Zatwierdzona kwota honorarium jest wypłacana bezpośrednio przez osobę ubiegającą się
o świadczenia.

Jak zostać zarejestrowanym przedstawicielem?
Osoby niebędące adwokatami muszą złożyć wniosek o uzyskanie statusu zarejestrowanego
przedstawiciela. Wniosek i wszelka dokumentacja uzupełniająca są rozpatrywane przez
Głównego Sędziego Prawa Administracyjnego. Jeśli podstawowe wymagania zostały spełnione,
przeprowadzana jest rozmowa kwalifikacyjna. Po zatwierdzeniu przez Głównego Sędziego
Prawa Administracyjnego i po otrzymaniu poręczenia, wnioskodawca jest wymieniony jako
Zarejestrowany Przedstawiciel i jest uprawniony do pomocy osobom ubiegającym się o
świadczenia w sprawach dotyczących zasiłku dla bezrobotnych.
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