
 
Do natychmiastowej publikacji: 26.01.2022  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 

 

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA NOWE ŚRODKI NA POMOC PRACOWNIKOM 
ZGŁASZAJĄCYM WNIOSKI O ODSZKODOWANIE Z TYTUŁU DŁUGOTRWAŁYCH 

SKUTKÓW COVID-19  
  

Rada ds. Odszkodowań Pracowniczych stanu Nowy Jork uruchamia serię 
bezpłatnych webinarów i stronę internetową, aby informować pracowników o ich 

prawach i pomagać im w składaniu wniosków  
  

Zbliża się termin składania wniosków dla osób zakażonych na początku 
pandemii  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że rząd stanu Nowy Jork oferuje nowe, 
internetowe możliwości edukacyjne, aby pomóc pracownikom mającym podstawy by 
twierdzić, że zarazili się wirusem COVID-19 w wyniku narażenia w pracy, zwłaszcza 
tym, którzy cierpią z powodu długotrwałych skutków zdrowotnych. Nowa seria 
webinarów – oferowana przez Zarząd ds. Odszkodowań Pracowniczych Stanu Nowy 
Jork (New York State Workers' Compensation Board) – będzie dostarczać informacji 
na temat praw pracowników w zakresie składania wniosków o odszkodowanie 
pracownicze oraz świadczeń pieniężnych i/lub medycznych, do których mogą być 
uprawnieni.  
  
„Od pierwszego potwierdzonego przypadku COVID-19 w naszym stanie minęły już 
prawie dwa lata, jednak wielu ciężko pracujących mieszkańców stanu Nowy Jork nadal 
doświadcza długotrwałych skutków zdrowotnych z powodu COVID-19, które 
negatywnie wpływają na ich zdrowie, samopoczucie i zdolność do utrzymania siebie i 
swoich rodzin”, powiedziała gubernator Hochul. „Osoby, które nadal cierpią z 
powodu długotrwałych skutków zdrowotnych tego strasznego wirusa, zasługują na to 
aby znać swoje prawa i mieć dostęp do pomocy w wypełnianiu wniosków o 
odszkodowanie dla pracowników. Poprzez uruchomienie tych nowych zasobów 
internetowych, możemy zapewnić, że te osoby, które pomimo ryzyka musiały 
pracować, mogą otrzymać zarówno odpowiednie leczenie, jak i świadczenia z tytułu 
utraconych zarobków, na które zasługują”.  
  
Osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu lub cierpią na chorobę związaną z pracą, 
mają dwa lata od daty wystąpienia objawów lub zachorowania na złożenie wniosku o 
odszkodowanie pracownicze – zbliża się więc termin dla pracowników, którzy zarazili 
się wirusem COVID-19 w związku z zatrudnieniem w pierwszych dniach pandemii. 



Złożenie wniosku jest ważne, ponieważ świadczenia pracownicze o odszkodowanie, w 
przypadku uzasadnionego roszczenia, obejmują dożywotnią opiekę medyczną w celu 
leczenia uszczerbku na zdrowiu lub choroby związanej z pracą. Również pracownicy, 
którzy nie mają komplikacji po przebyciu COVID-19, mogą złożyć wniosek w celu 
ochrony swoich przyszłych praw do tych świadczeń medycznych, jeśli kiedykolwiek 
będą ich potrzebować. Należy też wiedzieć, że chociaż nie każdy wniosek zostanie 
pozytywnie rozpatrzony, nie ma żadnego ryzyka ani konsekwencji z powodu jego 
złożenia, nawet jeśli zostanie odrzucony.  
  

• 23 lutego 2022 r.: 12:00 - 13:00  
• 9 marca 2022 r: 12:00 - 13:00  
• 13 kwietnia 3022 r.: 12:00 - 13:00  

  
Te webinaria są bezpłatne i dostępne dla wszystkich. Uczestnicy nie muszą się 
wcześniej rejestrować i mogą wziąć udział w sesjach za pośrednictwem powyższych 
linków, które będą również dostępne na specjalnej stronie internetowej Rady 
poświęconej konferencji na temat COVID-19, dostępnej pod adresem 
wcb.ny.gov/covid-19.  
  
Przewodnicząca Rady ds. Odszkodowań Pracowniczych Stanu Nowy Jork, 
Clarissa M. Rodriguez, powiedziała: „Jesteśmy dumni z tego, że możemy pomagać 
ciężko pracującym mieszkańcom stanu Nowy Jork, zasługującym na wszelkie 
świadczenia, do których są uprawnieni, podczas powrotu do zdrowia po powikłaniach 
związanych z COVID-19 z powodu pracy oraz radzeniu sobie z wszelkimi skutkami 
ubocznymi. Chcemy upewnić się, że każdy jest świadomy swoich praw, aby mógł 
otrzymać świadczenia z tytułu utraconych zarobków oraz opiekę medyczną, której 
potrzebuje teraz i w przyszłości”.  
  
Przewodniczący AFL-CIO w stanie Nowy Jork, Mario Cilento, powiedział: „W 
czasie pandemii pracujący mieszkańcy stanu Nowy Jork nieustannie narażają się na 
ryzyko. Dlatego niezwykle ważne jest, aby pracownicy narażeni na zakażenie COVID-
19 w miejscu pracy otrzymali świadczenia i opiekę, których potrzebują, na które 
zasługują i które są im gwarantowane przez prawo. Zachęcamy każdego pracownika, 
który uważa, że był narażony na zakażenie COVID-19 w pracy, do złożenia wniosku do 
Rady ds. Odszkodowań Pracowniczych. Dziękujemy gubernator Hochul i Radzie za ich 
pracę w tej ważnej kwestii”.  
  
Wprawdzie sesje online są skierowane do pracowników, którzy stracili możliwość 
pracy, mają utrzymujące się problemy medyczne i/lub należą do kategorii osób z 
długotrwałymi objawami choroby, informacje te są istotne dla każdego, kto uważa, że 
mógł zarazić się wirusem COVID-19 w wyniku narażenia w miejscu pracy.  
  
Informacje na temat webinarów, a także nowe arkusze informacyjne i inne zasoby 
dotyczące COVID-19 dla pracowników, pracodawców i ubezpieczycieli są dostępne na 
specjalnej stronie internetowej Rady poświęconej COVID-19. Ponadto, informacje i 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeetny.webex.com%2Fmw3300%2Fmywebex%2Fdefault.do%3Fnomenu%3Dtrue%26siteurl%3Dmeetny%26service%3D6%26rnd%3D0.7365194077766084%26main_url%3Dhttps%253A%252F%252Fmeetny.webex.com%252Fec3300%252Feventcenter%252Fevent%252FeventAction.do%253FtheAction%253Ddetail%2526%2526%2526EMK%253D4832534b00000005b7a8e53f35136f06c2df828e520277b0eed6be086b4ee0d130fda3f687ad1f4b%2526siteurl%253Dmeetny%2526confViewID%253D215598680514768208%2526encryptTicket%253DSDJTSwAAAAXA_N0P_YxUzJvUMvVw1PzOh84BpVUgq6Nr15vrKqwymA2%2526&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd6a12fbc94aa4e55a19e08d9e0ebda98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637788125855741910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=aawritYUy410P6l9r9uNDR9gO6cP0ByABTYWrE6IgG0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeetny.webex.com%2Fmw3300%2Fmywebex%2Fdefault.do%3Fnomenu%3Dtrue%26siteurl%3Dmeetny%26service%3D6%26rnd%3D0.2764337018441183%26main_url%3Dhttps%253A%252F%252Fmeetny.webex.com%252Fec3300%252Feventcenter%252Fevent%252FeventAction.do%253FtheAction%253Ddetail%2526%2526%2526EMK%253D4832534b0000000560f181ec172a111d60de565c659acdd63ea8b2e8f73295c8ae86da0382ef4669%2526siteurl%253Dmeetny%2526confViewID%253D215598889997184666%2526encryptTicket%253DSDJTSwAAAAWSIV4vM1Ww_4lv6xO23v4bDNfdZKKDP2RuCU2lGvn-_A2%2526&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd6a12fbc94aa4e55a19e08d9e0ebda98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637788125855741910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=JdM84LiPwLWhqKfh6KzGpEWiW6aHjSVAVWA3rOcWJvU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmeetny.webex.com%2Fmw3300%2Fmywebex%2Fdefault.do%3Fnomenu%3Dtrue%26siteurl%3Dmeetny%26service%3D6%26rnd%3D0.16301426305507682%26main_url%3Dhttps%253A%252F%252Fmeetny.webex.com%252Fec3300%252Feventcenter%252Fevent%252FeventAction.do%253FtheAction%253Ddetail%2526%2526%2526EMK%253D4832534b000000056b09bc77a6ac2befcc33eba7b8627a22120604ee1595077426f00e81c119edde%2526siteurl%253Dmeetny%2526confViewID%253D215598986592005314%2526encryptTicket%253DSDJTSwAAAAWusRPiFmqXJjrDPcditaRXww_-JSWWt6fFZqD9Eva-Ag2%2526&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd6a12fbc94aa4e55a19e08d9e0ebda98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637788125855741910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZvW7M6w66jZUjFkDJr%2FEzVnUDA9ifM2nQFMYueQRHII%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wcb.ny.gov%2Fcovid-19%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd6a12fbc94aa4e55a19e08d9e0ebda98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637788125855741910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UNI72W%2FKux4u9kAB2rR6%2BWP6vTfgMOe63QWLWrUFHXk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wcb.ny.gov%2Fcovid-19%2F&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7Cd6a12fbc94aa4e55a19e08d9e0ebda98%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637788125855741910%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UNI72W%2FKux4u9kAB2rR6%2BWP6vTfgMOe63QWLWrUFHXk%3D&reserved=0


pomoc przy składaniu wniosku dotyczącego COVID-19 można uzyskać dzwoniąc do 
Rady ds. Odszkodowań Pracowniczych NYS pod numer (877) 632-4996.  
  
Pracownicy, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu lub są chorzy, powinni zgłaszać do 
Rady wszelkie przejawy oporu lub przeszkody w uzyskaniu informacji o procesie 
składania wniosków o odszkodowanie lub jeśli są zniechęceni do ich złożenia. 
Wiadomości na ten temat pracownicy mogą wysłać na 
adres: AdvInjWkr@wcb.ny.gov w celu uzyskania pomocy.  

  
###  

  
  
  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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