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COVID-19  
a odszkodowania pracownicze

Pracownicy, którzy zachorowali na COVID-19 w związku z wykonywaną pracą, a 
choroba była powodem nieobecności w pracy...
Mogą być uprawnieni do otrzymania zaległych zarobków i innych świadczeń.
Pracownicy, którzy opuścili ponad 7 pracy z powodu COVID-19, którym najprawdopodobniej zarazili się 
podczas pracy, mogą być uprawnieni do otrzymania świadczeń z tytułu utraty zarobków (określanych również 
mianem świadczeń z tytułu odpowiedzialności odszkodowawczej) z funduszu odszkodowań pracowniczych. 
W przypadku utrzymujących się („długofalowych”) problemów zdrowotnych, istnieje również możliwość 
uzyskania bezpłatnej, dożywotniej opieki lekarskiej oraz świadczeń z tytułu utraty zarobków za okres 
niezdolności do pracy spowodowany chorobą. Opieka zdrowotna jest świadczeniem przysługującym w ramach 
funduszu odszkodowań pracowniczych również osobom, które nie opuściły żadnych dni pracy.

Świadczenia można otrzymać w ramach istniejącego roszczenia lub wnieść nowe roszczenie
Jeżeli roszczenie z tytułu COVID-19 dotyczące utraty zarobków lub otrzymywanej aktualnie opieki zdrowotnej jest bezpośrednio lub 
pośrednio związane z COVID-19, zostanie to uwzględnione w ramach istniejącego roszczenia. Na przykład, pracownik, który złożył 
już roszczenie z tytułu COVID-19, może potrzebować opieki lekarskiej z powodu powikłań po COVID-19 dotyczących nerek lub płuc 
lub wynikowych stanów psychicznych, takich jak napady lękowe czy depresja. Jeżeli roszczenie nie zostało jeszcze wniesione, 
należy je złożyć w terminie dwóch lat od daty wystąpienia choroby. 

ABY WNIEŚĆ ROSZCZENIE:

1.  Należy jak najszybciej poinformować pracodawcę o aktualnym (lub minionym) stanie chorobowym.
2.  Wypełnić Formularz wniosku pracowniczego (formularz C-3) dostępny na stronie http://wcb.ny.gov/covid-19. Można również 

pobrać ze strony internetowej i wypełnić wydrukowany formularz, po czym wysłać go na adres Komisji ds. Odszkodowań 
Pracowniczych Stanu Nowy Jork (Komisja), na adres podany na formularzu.

3.  Odbyć wizytę u świadczeniodawcy opieki zdrowotnej uprawnionego do leczenia pacjentów w ramach programu 
odszkodowań pracowniczych. Wizytę można odbyć w formie wideokonferencji lub telefonicznie. Uprawnionego przez Komisję 
świadczeniodawcę opieki zdrowotnej można znaleźć na stronie http://wcb.ny.gov/covid-19. 

4.  Należy poinformować świadczeniodawcę opieki zdrowotnej o tym, że do zakażenia COVID-19 doszło najprawdopodobniej 
podczas pracy. Jeżeli świadczeniodawca to potwierdzi, stosowny raport zostanie wysłany do firmy ubezpieczeniowej i Komisji. 
Najlepiej będzie uwzględnić w raporcie pozytywny wynik testu na COVID-19, ale można również dostarczyć raport zawierający 
diagnozę postawioną w oparciu o test PCR lub badanie. 

Informacje, które należy dołączyć
Większość pracowników nie będzie w stanie dokładnie określić tego, w jaki sposób doszło do zakażenia COVID-19, ale może 
wykazać występujący aktualnie lub w przeszłości wysoki poziom ryzyka ekspozycji na COVID-19 (np. praca w szpitalu, branży usług 
transportowych, sklepie spożywczym lub innym środowisku wysokiego ryzyka). Należy dołączyć dane dotyczące miejsca pracy, 
częstotliwość i rodzaj wykonywanych czynności służbowych, w szczególności uwzględniających kontakty z innymi osobami. 

Mimo, iż nie każde roszczenie zostanie przyjęte, wniesienie roszczenia nie wiąże się z żadnym ryzykiem, nawet w przypadku odmowy.

Dostępna pomoc
Więcej informacji dotyczących wnoszenia roszczenia w związku z COVID-19 można uzyskać na stronie http://wcb.ny.gov/covid-19. 
W przypadku trudności lub konieczności uzyskania dodatkowych informacji można kontaktować się Komisją ds. Odszkodowań 
Pracowniczych Stanu Nowy Jork dzwoniąc pod numer (877) 632-4996. Prosimy powiadomić nas o wszelkich przypadkach 
napotykania jakichkolwiek przeszkód w uzyskiwania informacji dotyczących procesu wnoszenia roszczeń lub zniechęcania do ich 
wnoszenia. Jesteśmy do dyspozycji. Można też kontaktować się z nami na piśmie za pośrednictwem AdvInjWkr@wcb.ny.gov. 

WCB.NY.GOV

Rada ds. Wynagrodzeń Pracowników Stanowych w Nowym Jorku (The New York State Workers’ Compensation Board) chroni prawa pracowników i 
pracodawców, zapewniając właściwą realizację świadczeń oraz promując przestrzeganie prawa. Aby dowiedzieć się więcej o Workers Compensation 
Board (Komisji ds. odszkodowań pracowniczych), należy odwiedzić stronę wcb.ny.gov. 

facebook.com/NYSWCB youtube.com/newyorkstateworkerscompensationboardtwitter.com/NYSWorkersComp

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