Czym jest
oszustwo
dotyczące
odszkodowań
pracowniczych?

Oszustwo jest przestępstwem,
ktуre należy zwalczać . . .
Możesz w tym pomуc.

CZYM JEST OSZUSTWO?

Oszustwo dotyczące odszkodowań pracowniczych
ma miejsce, gdy ktoś świadomie, z zamiarem
sprzeniewierzenia środków lub wprowadzenia
w błąd, składa fałszywe, istotne oświadczenia
dotyczące wniosku o odszkodowanie pracownicze
lub ubezpieczenia dotyczącego odszkodowań
pracowniczych.
Oszustwo dotyczące odszkodowań pracowniczych
jest przestępstwem klasy E, podlegającym karom
finansowym i/lub karze pozbawienia wolności.
Kolejne przypadki naruszeń są przestępstwem
klasy D. Pracodawcy, ktуrzy nie prowadzą
rzetelnej dokumentacji, podlegają karom
finansowym.
Obowiązkiem Biura Generalnego Inspektora
ds. Oszustw jest analizowanie wszystkich
oskarżeń o oszustwo popełnione przez dowolną
osobę w odniesieniu do systemu odszkodowań
pracowniczych. Obejmuje to pracodawców,
placówki służby zdrowia, ubezpieczycieli,
adwokatów i pracowników.

OSZUSTWO DOTYCZĄCE
ODSZKODOWAŃ PRACOWNICZYCH
JEST PRZESTĘPSTWEM!
ABY ZGŁOSIĆ OSZUSTWO,
ZADZWOŃ POD NUMER
1-888-363-6001
CZĘSTO SPOTYKANE FORMY OSZUSTWA
Oszustwa popełniane przez
adwokatуw

♦

Mają miejsce, gdy adwokat/licencjonowany
przedstawiciel świadomie podaje nieprawdziwe
informacje, aby uzasadnić przyznanie lub odmowę
odszkodowań dla swoich klientów lub dla siebie.

Przykłady oszustw
popełnianych przez
adwokatуw
√
√

Świadome pomaganie klientowi w dochodzeniu
fałszywych roszczeń.
Nakłanianie do złożenia fałszywego wniosku.

OSZUSTWO MA WIELE TWARZY

Komisja ds. Odszkodowań Pracowniczych stanu
Nowy Jork prowadzi stałe działania na rzecz
zwalczania oszustw i zmniejszenia kosztów
systemu, realizując to za pośrednictwem Biura
Inspektora Generalnego ds. Oszustw (Office of
Fraud Inspector General). Dochodzenia w sprawie
nieuczciwych roszczeń i ściganie ich przyczyniają
się do większej integralności całego systemu, a
jednocześnie pomagają dodatkowo zmniejszyć
nieuzasadnione koszty.
Oszustwo ma wiele twarzy. Osoby, ktуre
zawyżają wartość roszczeń, podają nieprawdziwe
informacje lub składają fałszywe wnioski,
popełniają oszustwo. Osoby, ktуre doznały urazu
ciała podczas rekreacji w niedzielę i zgłaszają
to w poniedziałek jako wypadek związany z
pracą, popełniają oszustwo. Pracodawcy, ktуrzy
nieprawidłowo określają kategorię zaszeregowania
swoich pracownikуw lub klasyfikację ich
wynagrodzeń, popełniają oszustwo. Placуwki
służby zdrowia, ktуre przesyłają fałszywą
dokumentację medyczną lub zawyżone
rachunki, popełniają oszustwo. Adwokaci,
ktуrzy nakłaniają swoich klientуw do składania
fałszywych wnioskуw, lub ubezpieczyciele, ktуrzy
wprowadzają zmiany w dokumentacji dowodowej,
aby mieć podstawę do odmowy świadczeń,
popełniają oszustwo.
Oszustwa szkodzą wszystkim. It affects a
company’s bottom line, and therefore it affects
all the employees. Pieniądze, ktуre można by
wykorzystać na zatrudnienie dodatkowego
personelu lub podwyżki wynagrodzeń,
przeznaczane są na opłacenie zwiększonych
składek. Pracodawcy przenoszą te podwyżki na
swoich klientуw, podnosząc ceny. Ostatecznie
każdy z nas płaci za oszustwa.

Oszustwa popełniane przez
pracodawcуw

♦ Pracodawca, który świadomie podaje
nieprawdziwe informacje, aby uniknąć lub
odmówić wypłaty odszkodowania lub uzyskać
odszkodowanie w imieniu pracownika, albo
też zniechęcić poszkodowanego pracownika do
dochodzenia odszkodowania.
♦ Pracodawca, który świadomie podaje
nieprawdziwe informacje, aby uzyskać,
utrzymać lub przedłużyć polisę ubezpieczenia
dotyczącego odszkodowań pracowniczych.

Przykłady oszustw
popełnianych przez
pracodawcуw
√

√

Podawanie nieprawdziwych informacji na
temat ryzyka pracy lub narażenia na szkodliwe
czynniki poprzez zaniżanie lub podawanie
niewłaściwej kategorii wynagrodzenia albo
podawanie nieprawdziwych informacji
na temat własności spółki, aby uniknąć
podniesienia klasyfikacji działalności.
Nieinformowanie pracownika, że świadczenia
z tytułu odszkodowań pracowniczych
przysługują mu od 1. dnia pracy.

Oszustwa popełniane przez
dostawcуw usług medycznych
♦ Wszystkie nieprawdziwe informacje (w formie
pisemnej lub ustnej), które stanowią podstawę
rozliczenia usług lub świadczeń w systemie
odszkodowań pracowniczych.
♦ Mogą być popełniane przez dowolnego
usługodawcę w systemie: lekarzy,
rehabilitantów, farmaceutów lub
chiropraktyków.

Przykłady oszustw
popełnianych przez
usługodawcуw
√
√

Mogą być popełniane przez dowolnego
usługodawcę w systemie: lekarzy, rehabilitantów,
farmaceutów lub chiropraktyków.
Duplikowanie rozliczeń i/lub otrzymywanie
płatności za to samo leczenie od różnych
ubezpieczycieli (bez dokonania zwrotu
nieuzasadnionych płatności).

Oszustwa popełniane przez
ubezpieczycieli

♦ Przedstawiciel ds. roszczeń, który celowo
podaje nieprawdziwe informacje, aby odrzucić
wniosek lub poprzeć go, albo oferuje lub
przyjmuje dowolną formę wynagrodzenia za
przekazanie wniosku do rozpatrzenia lub jego
uwzględnienie.

Przykłady oszustw
popełnianych przez
ubezpieczycieli
√
√

Przyjmowanie prezentów od gabinetów
lekarskich w zamian za obietnicę kierowania do
nich pacjentów.
Modyfikowanie dokumentacji dowodowej
wniosku w celu uzasadnienia odmowy świadczeń.

Oszustwa popełniane przez
pracownikуw

♦ Mają miejsce, gdy pracownik świadomie podaje
nieprawdziwe informacje (ustne lub pisemne)
na temat istotnych faktów albo skłania do tego
inną osobę.
♦ Kłamstwo musi być wypowiadane świadomie.
Nieumyślne lub niezamierzone podanie
nieprawdziwych informacji nie jest oszustwem.
♦ Kłamstwo musi mieć istotne znaczenie dla
wniosku.

Przykłady oszustw
popełnianych przez
pracownikуw
√
√

Składanie wniosku dotyczącego urazu, który nie
nastąpił w pracy lub nie jest z nią związany.
Podawanie nieprawdziwych informacji na temat
charakteru pracy w bezpośrednim przesłuchaniu,
np. podczas rozprawy w zeznaniach pod
przysięgą, albo w korespondencji dotyczącej
potwierdzenia wniosku.

Lista oddziałуw
Komisji ds. Odszkodowań Pracowniczych
1.866.750.5157

Telefoniczne zgłaszanie oszustw • 1.888.363.6001
Rzecznik Przedsiębiorstw • 1.800.628.3331
Rzecznik Poszkodowanych Pracowników • 1.800.580.6665
Biuro odwołań • 1.877.258.3441
Dział ds. zgodności z przepisami • 1.866.298.2362
Świadczenia z tytułu niezdolności do pracy • 1.800.353.3092
Albany District Office
100 Broadway - Menands • Albany, NY 12241
1.866.750.5157
Binghamton District Office
State Office Building, 44 Hawley Street
Binghamton, NY 13901 • 1.866.802.3604
Brooklyn District Office
111 Livingston Street • Brooklyn, NY 11201
1.800.877.1373
Buffalo District Office
Cyclorama Building • 369 Franklin Street
Buffalo, NY 14202 • 1.866.211.0645
Long Island District Office
220 Rabro Drive, Suite 100 • Hauppauge, NY 11788-4230
1.866.681.5354
Manhattan District Office
215 W. 125th Street • New York, NY 10027
1.800.877.1373
Peekskill District Office
41 North Division Street • Peekskill, NY 10566
1.866.746.0552
Queens District Office
168-46 91st Avenue • Jamaica, NY 11432
1.800.877.1373
Rochester District Office
130 Main Street West • Rochester, NY 14614
1.866.211.0644
Syracuse District Office
935 James Street • Syracuse, NY 13203
1.866.802.3730

