PO Box 5205, Binghamton, NY 13902-5205

Stan Nowy Jork
KOMISJA DS. ODSZKODOWAŃ PRACOWNICZYCH

UPOWAŻNIENIE DO UJAWNIENIA AKT SPRAWY O ODSZKODOWANIE PRACOWNICZE
(Zgodnie z przepisami dotyczącymi odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy, sekcja 110-a)

NALEŻY WYPEŁNIĆ WSZYSTKIE RUBRYKI NIEWYPEŁNIENIE WSZYSTKICH RUBRYK OPÓŹNI ROZPATRYWANIE WNIOSKU.
Imię i nazwisko poszkodowanego

Numer ubezpieczenia społecznego poszkodowanego

Nr sprawy  WCB  DB  Dyskryminacja
i/lub data wypadku

JEŻELI UPOWAŻNIENIE DOTYCZY DODATKOWYCH DOKUMENTÓW, NALEŻY PODAĆ NUMERY WCB/DB/DC SPRAW I/LUB DATY WYPADKÓW PONIŻEJ.

ZABRANIA SIĘ WNIOSKODAWCY WYRAŻANIE ZGODY NA UJAWNIANIE AKT SPRAWY O ODSZKODOWANIE PRACOWNICZE
PRZYSZŁYM PRACODAWCOM LUB W ZWIĄZKU Z OCENĄ MOŻLIWOŚCI PODJĘCIA ZATRUDNIENIA.
INSTRUKCJE:
Oryginał formularza należy przesłać do Komisji ds. Odszkodowań Pracowniczych. Kopię należy zachować dla
siebie. Upoważnienie do ujawnienia akt sprawy w niektórych celach jest niezgodne z prawem. Należy zapoznać
się z wyciągiem z przepisów o odszkodowaniach pracowniczych, sekcja 110-a, na odwrocie formularza. Niniejsze
upoważnienie jest ważne do momentu cofnięcia go przez wnioskodawcę. Wnioskodawca może cofnąć upoważnienie
w dowolnym czasie za pisemnym powiadomieniem Komisji ds. Odszkodowań Pracowniczych.
NINIEJSZE UPOWAŻNIENIE NIE ZEZWALA NA OTWARCIE INDYWIDUALNEGO KONTA eCASE
LUB NA WYŚWIETLANIE SPRAW W SYSTEMIE eCASE POZA SIEDZIBĄ KOMISJI.

Zgodnie z treścią sekcji 110-a przepisów dotyczących odszkodowań pracowniczych ja, ______________________,
imię i nazwisko poszkodowanego

oświadczam, że jestem osobą, która jest/była podmiotem wskazanych wyżej spraw o odszkodowanie
pracownicze oraz że upoważniam Komisję ds. Odszkodowań Pracowniczych do omówienia powyższych
dokumentów Komisji ds. Odszkodowań Pracowniczych i/lub do wydania kopii wzmiankowanych akt
_________________________________________________________________________________________, w
Imię i nazwisko osoby, nazwa korporacji, stowarzyszenia, podmiotu publicznego lub prywatnego

___________________________________________________________________________________________.
Adres

Rozumiem, że strona wnioskująca o akta może być zobligowana do uiszczenia opłaty ustawowej przed uzyskaniem
kopii dokumentacji wydanej przez Komisję ds. Odszkodowań Pracowniczych.

_________________________________________________________________ _____________________
Podpis wnioskodawcy (tylko tusz lub atrament — użyć niebieskiego długopisu, jeżeli to możliwe)
Data

Niepodanie informacji wymaganych w niniejszym formularzu nie spowoduje odrzucenia upoważnienia, ale może
opóźnić proces jego rozpatrywania. Dobrowolne ujawnienie numeru ubezpieczenia społecznego umożliwia Komisji
upewnienie się, że informacje są powiązane z upoważnieniem, a także szybkie podjęcie działań.

OC-110AP (10-12)

Ustanowione przez Przewodniczącego Komisji ds. Odszkodowań Pracowniczych
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Zgodnie z przepisami dotyczącymi odszkodowań pracowniczych, sekcja 110-a:
3. Upoważnienie indywidualne. Bez względu na ograniczenia co do ujawniania informacji
przedstawione w punkcie 1 niniejszej sekcji, osoba, której dotyczą informacje w sprawie o
odszkodowanie pracownicze, może upoważnić do ujawnienia, ponownego ujawnienia lub publikacji
akt sprawy określonej osobie, która nie została w inny sposób upoważniona do otrzymania akt.
Do ujawnienia może dojść po złożeniu na ręce Komisji pisemnego upoważnienia do ujawnienia
akt sprawy na formularzu zaleconym przez Przewodniczącego lub poprzez potwierdzone
notarialnie upoważnienie zalecające Komisji ujawnienie akt sprawy danej osobie. Jednakże
zgodnie z sekcją 125 tego artykułu upoważnienie do ujawnienia akt sprawy nie może dotyczyć
przyszłego pracodawcy ani sprawy związanej z oceną możliwości podjęcia zatrudnienia. Na tej
podstawie nie można dokonać ujawnienia akt. Rozpatrywanie prawa do otrzymywania zasiłku lub
podejmowanie czynności związanych z zatrudnieniem na podstawie niezłożenia upoważnienia
do ujawnienia akt sprawy na podstawie niniejszego przepisu jest niezgodne z prawem.
4. Niezgodne z prawem jest ujawnianie takich informacji przez osobę, która weszła w posiadanie
kopii dokumentacji Komisji lub poszczególnych informacji z tej dokumentacji, które umożliwiają
identyfikację konkretnych osób.
5. Każda osoba, która świadomie i dobrowolnie uzyskuje w podstępny sposób akta sprawy
o odszkodowanie pracownicze zawierające informacje, które umożliwiają identyfikację konkretnych
osób lub w inny sposób narusza niniejszy przepis popełnia wykroczenie klasy A i na podstawie
wyroku może podlegać karze grzywny w wysokości do tysiąca dolarów.
6. W uzupełnieniu lub w miejsce postępowania karnego na podstawie niniejszej sekcji
w przypadku naruszenia przepisów w niej ujętych możliwe jest złożenie przez prokuratora
generalnego w imieniu ludności stanu Nowy Jork wniosku do sądu sprawującego jurysdykcję
w ramach postępowania o wydanie nakazu, a po zawiadomieniu pozwanego z co najmniej
pięciodniowym wyprzedzeniem — zaprzestanie lub powstrzymanie naruszania przepisów. Jeżeli
sąd uzna, że pozwany rzeczywiście naruszył niniejszy przepis, sąd może wydać stosowny nakaz
powstrzymujący dalsze naruszanie przepisów bez konieczności udowodnienia, że jakakolwiek
osoba faktycznie doznała obrażeń w wyniku tych działań. W trakcie takiego postępowania sąd
może wydać uprawnienia prokuratorowi generalnemu na podstawie paragrafu 6 punktu (a) części
8303 kodeksu prawa cywilnego i zasad oraz restytucji bezpośrednich. Jeżeli sąd ustali, że doszło
do naruszenia przepisów, może nałożyć karę cywilną w wysokości do 500 dolarów za pierwsze
naruszenie przepisów i nie więcej niż 1000 dolarów za drugie lub każde kolejne naruszenie
przepisów w ciągu 3. lat. W związku z przedstawionym wnioskiem prokurator generalny jest
upoważniony do zebrania dowodów i ustalenia istotnych faktów oraz do wydania wezwań zgodnie
z kodeksem prawa cywilnego i innych stosownych przepisów.
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