Wniosek o wypłatę odprawy pośmiertnej
Komisja ds. Odszkodowań Pracowniczych Stanu Nowy Jork docenia unikalne i naglące potrzeby rodzin, które utraciły bliską
im osobę na skutek wypadku lub choroby związanej z wykonywaną pracą. Dążymy do tego, aby jak najszybciej wypłacić
odprawę pośmiertną i udostępnić to świadczenie spadkobiercom zmarłego przy minimalnych wysiłkach z ich strony.
Spadkobiercy mogą wnioskować o wypłatę odprawy pośmiertnej w przypadku nagłej śmierci pracownika poniesionej
na skutek wypadku. Mogą również złożyć wniosek o wypłatę odprawy pośmiertnej w przypadku, gdy śmierć pracownika
otrzymującego już świadczenia z programu odszkodowań pracowniczych nastąpiła w wyniku uprzednio zgłoszonego
incydentu. Wnioski o wypłatę odprawy pośmiertnej należy składać w terminie dwóch lat od daty śmierci pracownika.
Status imigracyjny ani lokalizacja spadkobierców zmarłego nie mają tutaj znaczenia.

Świadczenia
Poniższe świadczenia wypłacane są po przyjęciu
roszczenia przez ubezpieczyciela zapewniającego
ubezpieczenie pracownicze. Mogą one być
przyznane z mocą wsteczną od daty śmierci.

Wydatki na pogrzeb lub ceremonię
pogrzebową
Koszty pogrzebu i ceremonii pogrzebowej
podlegają zwrotowi na podstawie lokalizacji i
faktycznie poniesionych wydatków.
■ Do $12 500 w mieście Nowy Jork, Long Island
oraz w hrabstwach Westchester i Rockland.
■ Do $10 500 we wszystkich pozostałych
hrabstwach Stanu Nowy Jork.

Świadczenia odszkodowawcze
Odszkodowanie (utrata zarobków) obliczane jest w
oparciu o zarobki tygodniowe.

1. Średnia kwota tygodniowych zarobków

pracownika obliczana jest na podstawie wypłat
z ostatnich 52 tygodni.

2. Świadczenia w wysokości 2/3 tej kwoty, wolne
od podatku, wypłacane są do maksymalnej
wysokości świadczenia na dzień zgonu.

Kwalifikowalność
Świadczenia odszkodowawcze przyznawane są
następującym członkom rodziny.

1. Współmałżonek. Współmałżonkowie

pozostający w legalnie zawartym związku
małżeńskim w chwili śmierci pracownika
mają prawo do dożywotniego otrzymywania
tego świadczenia. W przypadku zawarcia
związku małżeńskiego przez owdowiałego
współmałżonka, wypłacanie świadczenia
zakończy się jednorazową wypłatą w kwocie o
wartości dwuletnich świadczeń. W przypadku
uprawnionych do otrzymywania świadczeń
dzieci lub osób pozostających na utrzymaniu
zmarłego, świadczenia zostaną rozdzielone
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pomiędzy te osoby a współmałżonka.
Współmałżonek otrzyma pełną kwotę
świadczenia w chwili, gdy dzieciom z racji
wieku świadczenie przestanie przysługiwać.
Rozwiedzionym współmałżonkom
świadczenie nie przysługuje.

2. Dzieci i osoby niepełnosprawne, niewidome
lub osoby pozostające na utrzymaniu
zmarłego. Świadczenie przysługuje
dzieciom w wieku do 18 roku życia oraz
dzieciom w wieku 23 roku życia studiującym
w trybie dziennym na akredytowanej
uczelni wyższej. Osoby niepełnosprawne,
niewidome oraz inne osoby pozostające
na utrzymaniu zmarłego mogą otrzymywać
świadczenia dożywotnio. Jeżeli zmarły
nie miał współmałżonka, pozostali przy
życiu spadkobiercy otrzymają całość kwoty
świadczenia. W przeciwnym wypadku,
stosownie do Ustawy o odszkodowaniach dla
pracowników, kwota świadczenia zostanie
rozdzielona pomiędzy współmałżonka a
pozostałe uprawnione osoby.

3. Rodzice pracownika. W przypadku

braku współmałżonka, dzieci lub osób
pozostających na utrzymaniu pracownika,
rodzice pracownika otrzymają kwotę $50
000. Rozwiedzeni rodzice otrzymają po
połowie tej kwoty.

4. Masa spadkowa pracownika. W przypadku

braku jakichkolwiek wyżej wymienionych
spadkobierców, kwota $50 000 zostanie
wypłacona na rzecz masy spadkowej
zmarłego pracownika. Egzekutor masy
spadkowej dopełni formalności związanych z
roszczeniem.

Wydatki na leczenie
Odprawa pośmiertna nie uwzględnia wydatków
na leczenie, jeżeli jednak pracownik miał
osobne roszczenie z tytułu wypadku podczas
pracy, świadczenia medyczne mogą zostać
wypłacone w ramach tego roszczenia.

PRZYKŁAD 1
Średnie tygodniowe
wynagrodzenie pracownika
wynosi $1 200
Świadczenie odszkodowawcze
wynosi $800 tygodniowo
Współmałżonek, jedyna
uprawniona do otrzymania
świadczenia osoba, będzie
otrzymywać $800 tygodniowo
dożywotnio lub do czasu
ponownego zawarcia związku
małżeńskiego
Po ponownym zawarciu
małżeństwa, wypłata świadczeń
zostanie zakończona jednorazową
płatnością w wysokości dwuletniej
wartości świadczeń ($83 000)

PRZYKŁAD 2
Średnie tygodniowe
wynagrodzenie pracownika
wynosi $1,200
Świadczenie odszkodowawcze
wynosi $800 tygodniowo
Współmałżonek otrzyma $440
tygodniowo
Dziecko otrzyma $360
tygodniowo w okresie, w
którym przysługuje mu to
świadczenie (stosownie do
Ustawy o odszkodowaniach dla
pracowników)
Po upływie okresu, w którym
dziecku przysługuje świadczenie,
kwota świadczenia dla
współmałżonka wzrośnie do
$800 tygodniowo dożywotnio lub
do czasu ponownego zawarcia
związku małżeńskiego
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Wymagane formularze

Dostępna pomoc

Wnioski o wypłatę odprawy pośmiertnej należy składać na
odpowiednich formularzach, dołączając do nich wymienione
niżej dokumenty. Zgromadzenie wszelkich wymaganych
informacji i złożenie całego pakietu dokumentacji pomoże
zaoszczędzić czasu i wysiłku pogrążonym w żałobie rodzinom.
Należy wypełnić wszystkie pola na każdym z formularzy.

Biuro Rzecznika Poszkodowanych Pracowników pomaga
rodzinom zmarłych pracowników w uzyskaniu dostępu do
świadczeń pośmiertnych. Otrzymany z Biura rzecznika pakiet
formularzy należy wypełnić i odesłać na adres:

·

·

·

·

	Wniosek o wypłatę odszkodowania na wypadek śmierci
(Formularz C-62)
	Potwierdzenie śmierci przez lekarza stwierdzającego
zgon (Formularz C-64)

Workers’ Compensation Board
Centralized Mailing Address
PO Box 5205
Binghamton, NY 13902-5205
Formularze można również pobrać na stronie wcb.ny.gov.

	Potwierdzenie wysokości wydatków poniesionych na
pogrzeb i ceremonię pogrzebową w przedsiębiorstwie
pogrzebowym (Formularz C-65)
	Oświadczenie w sprawie przyznania świadczeń
pośmiertnych (Formularz AFF-1)

Formularze te dostępne są w zakładkach Pracownicy i/lub
Formularze na stronie internetowej Komisji wcb.ny.gov.

Dodatkowe dokumenty
Poniższe dodatkowe dokumenty należy dostarczyć wraz
z wnioskiem, w zależności od stosunku pokrewieństwa
do zmarłego pracownika. (Zob. część Świadczenia aby
ustalić kryteria kwalifikowalności). Do otrzymania świadczeń
potrzebne będą niektóre lub wszystkie poniższe dokumenty.
■ Akt zgonu - można go otrzymać za pośrednictwem
dyrektora domu pogrzebowego
■ Akt urodzenia pracownika

Pomoc w trakcie procesu
można uzyskać kontaktując się
telefonicznie z Biurem Rzecznika
Poszkodowanych Pracowników
pod numerem (800) 580-6665
lub wysyłając e-mail na adres
AdvInjWkr@wcb.ny.gov

■ Akt małżeństwa (w stosownych wypadkach)
■ Orzeczenie rozwodu (w stosownych wypadkach)

■ Potwierdzenie pobierania nauki na akredytowanej
uczelni wyższej (w stosownych wypadkach)
■ Pismo potwierdzające przyznanie świadczeń z opieki
społecznej (w stosownych wypadkach)

Formalności zostają zwykle najszybciej zakończone,
gdy rodziny zmarłego reprezentowane przez adwokata
współpracują z przedstawicielem prawnym w celu
dostarczenia jak najbardziej kompletnych informacji.

Komisja ds. Odszkodowań Pracowniczych Stanu Nowy Jork chroni prawa pracowników i pracodawców, zapewniając odpowiedni proces wypłaty
świadczeń oraz zachowanie zgodności z przepisami prawa. Dodatkowe informacje na temat Komisji ds. Odszkodowań Pracowniczych dostępne są
na stronie :wcb.ny.gov.

facebook.com/NYSWCB

twitter.com/NYSWorkersComp

instagram.com/nysworkerscompboard

WCB.NY.GOV

PO-WCB-FatalityClaim-fs-v1 8-20 Polish

■ Akty urodzenia uprawnionych dzieci i/lub osób na
utrzymaniu pracownika

youtube.com/newyorkstateworkerscompensationboard

Zarejestruj się do otrzymywania powiadomień WCB na stronie: wcb.ny.gov/Notify
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