
Czym są świadczenia za trwały uszczerbek na 
zdrowiu (Schedule Loss of Use Award)?
Świadczenia za trwały uszczerbek na zdrowiu (Schedule Loss of 
Use, SLU) to świadczenie pieniężne wypłacane za utratę możliwości 
zarobkowych wynikającą z trwałego uszkodzenia funkcji części ciała 
na skutek obrażeń odniesionych w miejscu pracy.

Kto jest uprawniony do otrzymania świadczenia SLU? 
Aby zakwalifikować się do otrzymywania świadczenia SLU trzeba 
spełniać następujące wymagania: 

   Pracownik w największym możliwym zakresie odzyskał zdrowie 
po doznanym uszczerbku.

   Lekarz pracownika przedłożył zaświadczenie lekarskie zgodne  
z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi trwałego uszczerbku  
na zdrowiu.

 ▪ W zaświadczeniu lekarz musi stwierdzić, że pracownik 
osiągnął maksymalną poprawę stanu zdrowia (maximum 
medical improvement, MMI). 

   W wyniku obrażeń odniesionych w miejscu pracy pracownik 
doznał trwałej utraty funkcji uszkodzonej części ciała. 

Trwała utrata funkcji może wynikać z uszkodzenia kości, mięśni, tkanki 
chrzęstnej, ścięgien, nerwów, naczyń krwionośnych i innych tkanek.
Świadczenie SLU rekompensuje pracownikowi trwałą 
utratę możliwości zarobkowania, zgodnie z orzeczeniem 
Workers’ Compensation Board (Komisja) i zgodnie z ustawą o 
odszkodowaniach dla pracowników i wytycznymi.

Zasady przyznawania świadczeń 
za trwały uszczerbek na zdrowiu 
(Schedule Loss of Use Award)

Jak ustalana jest MMI? 
Pracownik powinien zapytać swojego lekarza o 
postępy w leczeniu i czy osiągnął MMI. Po stwierdzeniu 
przez lekarza, że pracownik osiągnął MMI, pracownik 
musi przesłać do Komisji zaświadczenie lekarskie 
potwierdzające osiągnięcie MMI. Zaświadczenie musi 
zawierać badanie uszkodzonej części ciała i określać 
procentowy trwały uszczerbek funkcji części ciała, która 
doznała urazu. 

Zaświadczenie musi na przykład stwierdzać, że 
pracownik ma o 25% obniżoną funkcję danej części 
ciała niż przed urazem. Nazywa się to również trwałym 
uszczerbkiem na zdrowiu (schedule loss of use, SLU).

Co się dzieje po złożeniu zaświadczenia 
lekarskiego?

   Jeśli ubezpieczyciel zgodzi się z wartością 
procentową SLU określoną przez lekarza, wartość ta 
zostanie wykorzystana do obliczenia liczby tygodni 
świadczeń i kwoty, jaką otrzyma pracownik. 

   Jeśli ubezpieczyciel nie zgodzi się z wartością 
procentową określoną przez lekarza, może 
zwrócić się o opinię do swojego konsultanta lub 
niezależnego lekarza orzecznika (Independent 
Medical Examiner, IME). 

 ▪ Komisja rozpatrzy zaświadczenia lekarskie 
dotyczące trwałości uszczerbku i odsetka SLU 
wydane przez lekarza i IME oraz wyda decyzję o 
wartości procentowej SLU. 

 ▪ Procent ten zostanie następnie wykorzystany do 
obliczenia liczby tygodni świadczeń i kwoty, jaką 
otrzyma pracownik.

   Po wydaniu decyzji ubezpieczyciel ma 10 dni na 
wypłatę. W przypadku sporu każda ze stron może 
złożyć odwołanie w ciągu 30 dni od wydania decyzji.

Czy określony trwały uszczerbek na zdrowiu uprawnia do otrzymania odszkodowania?
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Świadczenie SLU może zostać przyznane za 
obrażenia dowolnej z następujących części: 

Ramię (bark i łokieć) Palce u nóg i/lub duży 
palec u nogi

Ręka (nadgarstek 
i przedramię) Wzrok (utrata wzroku)

Palce u rąk i/lub kciuk Słuch (utrata słuchu)

Noga (biodro i kolana) Zniekształcenie ciała
(twarz/blizna, szyja, 
skóra głowy)Stopa (kostka)

http://www.wcb.ny.gov
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Ile wynosi świadczenie SLU?
Wysokość świadczenia SLU jest określana na podstawie ustawy o odszkodowaniach dla pracowników, która zawiera wykaz (listę) 
maksymalnej liczby tygodni świadczeń, które mogą przysługiwać pracownikowi za trwały uszczerbek na określonej części ciała. Wykaz 
znajduje się poniżej:

Wysokość świadczeń jest obliczana zgodnie z wykazem i w oparciu o: 
1. Uszkodzoną część ciała;
2. Procent utraty funkcji części ciała lub % SLU zgodnie z decyzją sędziego;
3. Średnie tygodniowe wynagrodzenie pracownika; 

Średnie tygodniowe wynagrodzenie (AWW) opiera się na całkowitych zarobkach brutto z 52 tygodni przed datą urazu lub choroby (nie są 
to zarobki na rękę), łącznie z nadgodzinami i innymi odszkodowaniami. Wysokość AWW jest obliczana poprzez podzielenie całkowitych 
zarobków brutto przez 52. Na przykład, jeśli zarobki brutto wynoszą $ "x", aby obliczyć AWW należy podzielić "x" przez 52.

W jaki sposób świadczenia są wypłacane?
Od kwoty SLU zostaną potrącone wszystkie wypłacone dotychczas tymczasowe świadczenia. Pracodawca może otrzymać zwrot 
wszelkich wynagrodzeń wypłaconych w czasie, gdy pracownik nie pracował. Kwoty te zostaną również potrącone ze świadczenia SLU 
pracownika. Pozostała kwota zostanie wypłacona w jeden z następujących sposobów: 

   Pracownik będzie regularnie otrzymywał czeki z odszkodowaniem pracowniczym, do czasu wypłacenia pełnej kwoty świadczenia SLU, lub

   Może otrzymać od razu wypłatę całej kwoty świadczenia SLU. Jeśli decyzja w sprawie pracownika zostanie wydana podczas 
przesłuchania, pracownik może poprosić o wypłatę całej kwoty w tym czasie lub może napisać do Komisji pismo z prośbą o taką 
wypłatę. Komisja następnie poleci ubezpieczycielowi wystawienie czeku na całą kwotę.
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Z Workers’ Compensation Board w stanie Nowy Jork  
można się skontaktować:
Telefonicznie: (877) 632-4996 (poniedziałek-piątek: 08:30 do 16:30)

Na adres e-mail: claims@wcb.ny.gov
Na stronie: wcb.ny.gov

Workers’ Compensation Board w stanie Nowy Jork dba o ochronę praw pracowników i pracodawców zapewniając właściwą realizację świadczeń i 
promując przestrzeganie prawa. Więcej informacji na temat Komisji można uzyskać na stronie internetowej wcb.ny.gov.

Poniżej przedstawiono wyliczenie przykładowych świadczeń za trwały uszczerbek na zdrowiu: Pracownica doznaje 25% uszczerbku na 
zdrowiu ramienia z powodu urazu związanego z pracą, a jej średnie tygodniowe wynagrodzenie (AWW) wynosi $900.

Maksymalna liczba 
dozwolonych tygodni 

otrzymywania 
świadczeń SLU 

Procent 
uszczerbku na 

zdrowiu

Czas otrzymywania 
tygodniowych 
świadczeń SLU

(312 x 25%)

Średnie 
tygodniowe 

wynagrodzenie

Tygodniowe 
świadczenie SLU

(AWW x 2/3)

*Łączna kwota 
świadczenia SLU

(78 x $600)

312 25% 78 $900 $600 $46,800 

*Wszystkie wypłacone wcześniej kwoty świadczeń tymczasowych zostaną odliczone od całkowitego świadczenia SLU.

MAKSYMALNA MOŻLIWA LICZBA TYGODNI WYPŁACANIA ODSZKODOWANIA
Część ciała Tygodnie Część ciała Tygodnie Część ciała Tygodnie Część ciała Tygodnie

Ramię 312 Stopa 205 Palec wskazujący 46 Palec mały 15

Noga 288 Oko 160 Palec środkowy 30 Duży palec u stopy 38

Ręka 244 Kciuk 75 Palec serdeczny 25 Inny palec u nogi 16

PYTANIA
Workers’ Compensation Board (Komisja) może udzielić pomocy w 
wyjaśnieniu roszczenia dotyczącego trwałego uszczerbku na zdrowiu. Z 
Komisją można się skontaktować dzwoniąc pod numer (877) 632-4996 
lub wysyłając wiadomość e-mail na adres claims@wcb.ny.gov.

Kontaktując się z Komisją należy przygotować 
następujące informacje:

   Imię i nazwisko oraz numer sprawy WCB
   Numer telefonu  (z numerem kierunkowym)
   Krótki opis sprawy
   Wszelkie otrzymane dokumenty lub pisma

http://www.wcb.ny.gov
mailto:claims%40wcb.ny.gov?subject=
http://www.wcb.ny.gov
http://www.wcb.ny.gov
mailto:claims%40wcb.ny.gov?subject=

