
Materiały dla pracowników 
Broszura BHP przewodnik pracownika

Ośrodki Medycyny Pracy im. Irvinga Seliko�a są 
powszechnie uznane jako lider w zapobieganiu, 
diagnozie i leczeniu urazów i chorób powstałych 
w miejscu pracy.

Aby dowiedzieć się więcej, zadzwoń do nas pod 
numer  888.702.0630, lub wejdź na stronę 
internetową  www.mountsinai.org/seliko�.

@SinaiOccMed@WorkerHealth

Czym jest medycyna pracy?

Medycyna pracy ma za zadanie chronić zdrowie 
pracowników i zapewniać bezpieczne warunki pracy. 
Pracownicy, którzy mieli wypadek w pracy lub doznali 
chorób związanych z wykonywaną pracą wymagają 
specjalistycznej opieki. 

Lekarze medycyny pracy są ekspertami w 
diagnozowaniu i leczeniu urazów i chorób zawodowych 
a także ocenianiu wpływu  czynników �zycznych, 
chemicznych, biologicznych i społecznych na
środowisko pracy i zdrowie pracownika.

W Ośrodkach Medycyny Pracy im. Irvinga 
Seliko�a
nasi lekarze medycyny pracy często współpracują z 
higienistami przemysłowymi, ergonomistami i innymi 
ekspertami, żeby zapewnić jak najlepszą opiekę 
pracownikom.

Poprzez współpracę ze związkami zawodowymi i 
pracodawcami staramy się ocenić i zredukować czynniki 
ryzyka w środowisku pracy, ustanowić bezpieczne, 
zdrowe i produktywne warunki pracy i zapobiec 
występieniu urazów.

Lokalizacje:
New York City
Manhattan
1468 Madison Avenue
Annenberg Building, 3rd Floor
New York, NY 10029
212.241.1554

Staten Island
2052 Richmond Road, Suite 2A
Staten Island, NY 10306
212.241.1554

Mid-Hudson Valley
Yonkers
1020 Warburton Avenue, Suite 1
Yonkers, NY 10701
914.964.4737

Wyślij e-mail: occmed@mountsinai.org



Pracownik ma prawo do bezpiecznego 
środowiska pracy wolnegood zagrożeń
Masz prawo do dostępu do informacji, które 
przechowuje Twój pracodawca o potencjalnych 
zagrożeniach w miejscu pracy takich jak hałas lub 
toksyczne chemikalia.

Pracownicy mają prawo do złożenia skargi 
jeśli warunki pracy są niebezpieczne lub 
niezdrowe.
Jeśli uważasz, że Twoje warunki pracy się niebezpieczne, 
zadzwoń do Agencji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
(ang. Occupational Safety and Health Administration, 
OSHA) pod numerem 800-321-6742 i poproś o inspekcję 
miejsca pracy. Podejmowanie działań odwetowych 
przez pracodawcę w stosunku do pracownika, który 
złożył skargę jest nielegalne.

Pracownicy mają prawo złożyć wniosek o 
odszkodowanie Pracownicze (ang. Workers’ 
Compensation). 
Jeśli zdarzy Ci się wypadek w pracy lub jeśli zachorujesz 
na skutek warunków panujących w miejscu 
zatrudnienia, przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku 
o odszkodowanie z ramienia Workers’ Compensation.

Workers’ compensation jest rodzajem ubezpieczenia dla 
Pracodawców, które zapewnia świadczenia gotówkowe za 
utraconą pensję oraz/lub świadczenia zdrowotne dla 
pracowników, którzy zachorują lub doznają wypadku w 
pracy.

Czy kwali�kuję się do Workers’ 
compensation?
Jeśli miałeś wypadek lub zachorowałeś wskutek swojej 
pracy (lub jeśli na skutek pracy uprzednio istniejące 
choroby czy urazy uległy obostrzeniu) możesz kwali�kow-
ać się do Workers’ Compensation.

Składanie wniosku do Workers’ 
Compensation:
Zgłoś wypadek lub chorobę swojemu pracodawcy w 
ciągu 30 dni od ich wystąpnienia i skontaktuj się z Komisją 
Odszkodowań Pracowniczych (ang. Workers’ Compensa-
tion Board). Powiadomienie pracodawcy jest wymagane 
przez prawo!
Dwie metody złożenia wniosku:

• Proszę umówić się na wizytę ze specjalistą ds.
  Workers’  Compensation w Ośrodkach 
  Medycyny Pracy im. Irvinga Seliko�a Aby
  uzyskać pomoc w złożeniu wniosku 
  pracowniczego (Formularz C-3)

• Lub wejdź na stronę www.wcb.ny.gov i wybierz
  opcję „File a Claim”  (ang. Złóż wniosek). Jeśli
  masz jakieś pytania odnośnie złożenia Wniosku,
  zadzwoń pod 877-632-4996 i reprezentant 
  Workers’  Compensation Ci pomoże.

Co mogę otrzymać z Workers’ 
Compensation?
Jeśli sprawa Workers’ Compensation zostanie uznana, 
przyznane świadczenia mogą być w formie gotówki, 
opieki medycznej, social security oraz świadczenia na 
wypadek śmierci. Lista możliwych 
świadczeń w sekcji „Workers’ Compensation Bene�ts” na 
stronie http://www.wcb.ny.gov/

Jak postępować jeśli zdarzy się wypadek 
w pracy?

Jakie przysługują Tobie prawa jako 
pracownikowi?

Co to jest Odszkodowanie pracownicze 
(ang. Workers’ Compensation)

Pomoc Medyczna
Jeśli potrzebujesz pomocy medycznej, jedź na 
najbliższy Szpitalny Oddział Ratunkowy, do 
przychodni  lub zadzwoń pod 911.

Zgłoś wypadek przełożonemu lub 
pracodawcy
Zgłoś wypadek na piśmie w ciągu 30 od zdarzenia. 
Zrób notatki opisujące wypadek, która osoba 
przełożona została poinformowana,  kto był 
świadkiem.

Zapisz się na wizytę w Ośrodkach 
Medycyny Pracy im. Irvinga Seliko�a
Zadzwoń pod 888-702-0630. Nasi lekarze są 
ekspertami w dziedzinie medycyny pracy, 
przeanalizują twoją sprawę, poprowadzą leczenie i 
jesli sprawa spełni odpowiednie kryteria wyślą 
odpowiednie dokumenty do Komisji Odszkodowań 
Pracowniczych, co umożliwi tobie ubieganie się o 
odszkodowanie.

Wyślij formulasz C-3 do Komisji 
Odszkodowań Pracowniczych Stanu Nowy 
Jork (ang. New York State Workers’ 
Compensation Board).
Nasz zespół pracowników socjalnych i koordynator 
ds. Workers’ Compensation przeprowadzą Ciebie 
przez ten proces.


