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KOMISJA DS. ODSZKODOWAŃ PRACOWNICZYCH
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AGENCJA NIE STOSUJE
DYSKRYMINACJI PODCZAS
ZATRUDNIANIA I OBSŁUGI OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI.

OŚWIADCZENIE O NIEROZSTRZYGNIĘTYCH KWESTIACH – SEKCJA SPECJALNA
PROWADZĄCA ROZPRAWY W TRYBIE PRZYSPIESZONYM
NR(NUMERY)
SPRAWY WCB

NR SPRAWY
UBEZPIECZYCIELA

DATA(DATY) WYPADKU

KOD
UBEZPIECZYCIELA

PRACODAWCA (drukowanymi literami)

OSOBA WNOSZĄCA ROSZCZENIE (DRUKOWANYMI LITERAMI)

UBEZPIECZYCIEL (drukowanymi literami)

INNE ZAINTERESOWANE STRONY (drukowanymi literami)

INSTRUKCJE: FORMULARZ NALEŻY WYPEŁNIĆ I ZŁOŻYĆ DO KOMISJI ORAZ DOSTARCZYĆ
WSZYSTKIM ZAINTERESOWANYM STRONOM W CIĄGU 20 DNI OD WYDANIA POSTANOWIENIA
O PRZEKAZANIU SPRAWY DO SPECJALNEJ SEKCJI W CELU PRZEPROWADZENIA ROZPRAWY
W TRYBIE PRZYSPIESZONYM
NASTĘPUJĄCE KWESTIE W TEJ SPRAWIE POZOSTAJĄ NIEROZSTRZYGNIĘTE:

ZAZNACZYĆ JEDNO:
JESTEM GOTOWY(-A) NA ROZPRAWĘ PROWADZONĄ PRZEZ SĘDZIEGO
ZAJMUJĄCEGO SIĘ SPRAWAMI O ODSZKODOWANIE PRACOWNICZE
NIE JESTEM GOTOWY(-A) NA ROZPRAWĘ PROWADZONĄ PRZEZ SĘDZIEGO
ZAJMUJĄCEGO SIĘ SPRAWAMI O ODSZKODOWANIE PRACOWNICZE PONIŻEJ
NALEŻY PODAĆ SZCZEGÓŁY, JAKIE DALSZE DOCHODZENIE JEST KONIECZNE I
DLACZEGO NIE ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE.

STRONA (drukowanymi literami)
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Podpis

Data

ZOBACZ WAŻNE INFORMACJE NA DRUGIEJ STRONIE

Art. 300.34 Sekcja specjalna prowadząca rozprawy w trybie przyspieszonym.
Przepis ten jest ogłaszany zgodnie z wymogami ustępu (d) punktu 3 art. 25 ustawy o odszkodowaniach pracowniczych
w odniesieniu do sekcji specjalnej prowadzącej rozprawy w trybie przyspieszonym w sprawach, w których kwestie nie
zostały rozstrzygnięte w ciągu dwóch lat od ich zgłoszenia do Komisji lub jeśli w związku z tym samym wypadkiem
lub zdarzeniem zgłoszonych zostanie wiele roszczeń, lub jeśli wszystkie strony wyrażą zgodę na rozprawę w trybie
przyspieszonym, lub jeśli przewodniczący uzna to za konieczne z innego powodu.
(a) Jeżeli, w każdym przypadku, kwestie nie zostały rozwiązane w ciągu dwóch lat od chwili zgłoszenia ich do
Komisji, lub jeśli w związku z tym samym wypadkiem lub zdarzeniem zgłoszonych zostanie wiele roszczeń, lub jeśli
wszystkie strony wyrażą zgodę na rozprawę w trybie przyspieszonym, lub jeśli przewodniczący uzna to za konieczne,
przewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona, z własnej inicjatywy lub na wniosek dowolnej zainteresowanej
strony, może zarządzić przeniesienie sprawy do sekcji specjalnej w celu rozpatrzenia jej w trybie przyspieszonym.
Sprawy przeniesione do sekcji specjalnej będą rozpatrywane przez sędziego zajmującego się odszkodowaniami
pracowniczymi przydzielonego do tej sekcji.
(b) Każda zainteresowana strona, w ciągu 20 dni od wydania decyzji o przeniesieniu sprawy, złoży do Komisji i
doręczy wszystkim innym zainteresowanym stronom zwięzłe oświadczenie o wszystkich nierozstrzygniętych kwestiach,
a także oświadczenie, że strona jest gotowa na rozprawę prowadzoną przez sędziego zajmującego się sprawami o
odszkodowanie pracownicze lub oświadczenie wyszczególniające, jakie dalsze dochodzenie jest konieczne i dlaczego
takie dochodzenie nie zostało przeprowadzone.
(c) Rozprawy w sekcji specjalnej prowadzone w trybie przyspieszonym:
(1) będą prowadzone przez sędziego zajmującego się odszkodowaniami pracowniczymi przydzielonego do tej sekcji;
(2) będą zaplanowane w taki sposób, aby w stosownych przypadkach wszystkie nierozstrzygnięte kwestie mogły
zostać omówione podczas jednej rozprawy; oraz
(3) w miarę możliwości będą odbywały się w sądzie okręgowym, w którym znajdują się i przechowuje się akta
sprawy; oraz
(4) termin rozprawy zostanie wyznaczony w ciągu 30 dni od wydania decyzji o przeniesieniu.
(d) Każdy adwokat, licencjonowany przedstawiciel lub upoważniony przedstawiciel ubezpieczyciela lub pracodawcy
posiadającego samoubezpieczenie, który występuje w postępowaniu w sekcji specjalnej prowadzącej rozprawy w
trybie przyspieszonym, powinien zapoznać się z faktami sprawy, dokumentami złożonymi lub które mają być złożone,
oraz obowiązującym prawem oraz powinien być uprawniony do negocjowania i zawarcia ugody we wszystkich
nierozstrzygniętych kwestiach, w tym powinien posiadać uprawnienia do ograniczania wszelkich wcześniej zgłoszonych
kwestii, z zastrzeżeniem postanowień art. 300.5 i 300.36 niniejszej części.
(e) Z wyjątkiem nagłych przypadków, żadna sprawa umieszczona w kalendarzu rozpraw w sekcji specjalnej prowadzącej
rozprawy w trybie przyspieszonym nie może być odroczona ani kontynuowana, chyba że za zgodą sędziego zajmującego
się odszkodowaniami pracowniczymi. Każda strona starająca się o odroczenie lub kontynuowanie rozprawy powinna złożyć
pisemny wniosek do sędziego zajmującego się sprawami o odszkodowania pracownicze, podając uzasadnienie takiego
odroczenia lub kontynuowania sprawy. W przypadku wyrażenia zgody na odroczenie lub kontynuację rozprawy przez
sędziego zajmującego się sprawami o odszkodowania pracownicze, zostanie wyznaczony nowy możliwie jak najszybszy
termin, jednak nie późniejszy niż 30 dni po wydaniu decyzji o takim odroczeniu lub kontynuacji. W przypadku odmowy
odroczenia lub kontynuowania sprawy, decyzja w tej sprawie zostanie udokumentowana w obecnym kształcie.
(f) Jeżeli po rozpatrzeniu wniosku o odroczenie lub kontynuację, sędzia ds. odszkodowań pracowniczych uzna, że
wniosek nie dotyczy nagłego przypadku i jest niepoważny, zostanie nałożona kara w następujący sposób:
(1) W przypadku wniosku złożonego przez ubezpieczyciela lub pracodawcę, 1000 USD płatne na rzecz Komisji.
Jeżeli ubezpieczyciel lub pracodawca jest reprezentowany przez przedstawiciela lub licencjonowanego przedstawiciela,
który nie jest pracownikiem ubezpieczyciela lub pracodawcy, odpowiedzialność za opłacenie takiej kary ponosi adwokat
lub licencjonowany przedstawiciel.
(2) W przypadku wniosku złożonego przez osobę wnoszącą roszczenie reprezentowaną przez adwokata lub
licencjonowanego przedstawiciela, 1000 USD płatne na rzecz Komisji. Karę powinien zapłacić bezpośrednio adwokat lub
licencjonowany przedstawiciel i nie powinna być opłacana z kwoty przyznanej osobie wnoszącej roszczenie.
(3) Żadna kara nie zostanie nałożona na niereprezentowaną osobę wnoszącą roszczenie, która wnosi o odroczenie
lub kontynuowanie sprawy.
(g) Nakazy lub postanowienia wydane przez sędziego ds. odszkodowań pracowniczych w sekcji specjalnej
prowadzącej rozprawy w trybie przyspieszonym, zgodnie z ustępem (d) punktu 3 artykułu 25 ustawy o odszkodowaniach
pracowniczych i niniejszym artykułem, z wyjątkiem orzeczenia o wypadku związanym z pracą lub chorobie zawodowej,
spełnieniu wymogu powiadomienia pracodawcy o wypadku oraz o związku przyczynowo-skutkowym lub przyznaniu
odszkodowania pieniężnego, mają charakter tymczasowy i nie podlegają kontroli Komisji na podstawie artykułu 23 ustawy
o odszkodowaniach pracowniczych do czasu zakończenia procesu i rozwiązania wszystkich nierozstrzygniętych kwestii.
(h) Niniejszy artykuł, wraz ze zmianami, wszedł w życie 1 stycznia 1997 r. i będzie miał zastosowanie do wszystkich
nowych roszczeń zgłoszonych po tym terminie.
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