Fundusz Odszkodowań
dla Ofiar Wydarzeń z 11

Program Opieki Zdrowotnej WTC
Proces Orzekania Niepełnosprawności

Czym jest Proces Orzekania Niepełnosprawności w ramach Programu Zdrowia WTC?
VCF współpracuje z Programem Zdrowia WTC w celu orzekania niepełnosprawności, aby pomoc
wnioskodawcom w uzyskaniu orzeczenia niepełnosprawności na skutek uszczerbku na zdrowiu
uprawniającego do otrzymania odszkodowania za straty ekonomiczne.
Ten program nie jest dla wszystkich. Jest on przeznaczony dla wnioskodawców, którzy nie posiadają
orzeczenia o niepełnosprawności z innego standardowego źródła, np. programu Social Security
Administration, FDNY/NYPD, stanowego programu odszkodowań pracowniczych, lub ubezpieczyciela.
Wnioskodawcy posiadający orzeczenie niepełnosprawności z tytułu uszczerbku nieuprawniającego do
odszkodowania mogą być kandydatami do programu, jeżeli ich uszczerbek na zdrowiu uprawniający do
otrzymania odszkodowania przyczynia się do niepełnosprawności.
Kto kwalifikuje się do tego procesu?
Do procesu orzekania niepełnosprawności w ramach Programu Zdrowia WTC kwalifikują się osoby
spełniające następujące kryteria:
1. Są członkami Programu Opieki Zdrowotnej WTC.
2. VCF uznało je za kwalifikujące się ze względu, na co najmniej jedną uszczerbek na
zdrowiu zatwierdzony przez Program Opieki Zdrowotnej WTC.
3. Nie posiadają już orzeczenia całkowitej niepełnosprawności z tytułu uszczerbku na
zdrowiu uprawniającego do otrzymania odszkodowania, wydanego przez instytucję
zewnętrzną, taką jak Social Security Administration, FDNY, NYPD, NYCERS, czy program
odszkodowań pracowniczych.
4. Nie pracują lub ich przychód jest w istotnym stopniu niższy w porównaniu do kwoty, jaką
zarabiali przed wystąpieniem wpływu związanego z wydarzeniami z 11 września uszczerbku na
zdrowiu na ich zdolność do wykonywania pracy oraz istnieje podstawa do orzeczenia, że to
uszczerbek na zdrowiu związany z wydarzeniami 11 września uniemożliwia całkowity lub
częściowy powrót do pracy.
5. Ich uszczerbek na zdrowiu zatwierdzony przez Program Opieki Zdrowotnej WTC można w
sposób uzasadniony uznać za przyczyniający się do niepełnosprawności.
6. Nie są uprawnione do emerytury WTC lub reklasyfikację WTC przez FDNY, NYPD,
NYCERS lub NYSLRS. Jeżeli ubiega się o odszkodowanie za utratę zarobków od jednej z tych
czterech organizacji i albo nie złożono podania o emeryturę WTC lub reklasyfikację, lub
otrzymano odmowna decyzje odnośnie emerytury WTC lub reklasyfikacji, z zasady nie jest się
uprawnionym do tego procesu. Ponieważ istnieje inna formalna alternatywa do ubiegania się o
orzeczenie niepełnosprawności, nie kwalifikuje się dodatkowo do orzeczenia
niepełnosprawności przez Program Zdrowia WTC. Dodatkowo, jeśli wniosek popiera się
zatrudnieniem w FDNY lub NYPD i posiada się emeryturę WTC lub reklasyfikację wyłącznie
dotyczącą uszczerbku na zdrowiu, który nie uprawnia do otrzymania odszkodowania, ale
jeszcze nie ubiegało się o reklasyfikację na uprawniający uszczerbek na zdrowiu, nie kwalifikuje
się do orzeczenia niepełnosprawności prze Program Opieki Zdrowotnej WTC, ponieważ te dwie
organizacje zapewniają możliwość reklasyfikacji w celu zmiany uszczerbku na zdrowiu. Od tej
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zasady wyjątki są możliwe tylko po rozpatrzeniu okoliczności danego wniosku w ramach
odwołania się od pierwszej decyzji.
7. Nie ubiega się o odszkodowanie za utratę zarobków w FDNY od NYPD. Jeśli ubiega się o
odszkodowanie za utratę zarobków w jednej z tych organizacji, z zasady nie kwalifikuje się do
tego procesu. Ponieważ istnieje inny alternatywny formalny sposób na orzeczenie
niepełnosprawności z tytułu uprawniających uszczerbków na zdrowiu, nawet, jeśli już przeszło
się na emerytury na podstawie nieuprawniającego uszczerbku na zdrowiu, nie kwalifikuje się do
orzeczenia niepełnosprawności przez Program Opieki Zdrowia WTC. Tą zasadę stosuje się
nawet w przypadkach przejścia na emeryturę na podstawie nieuprawniającego uszczerbku na
zdrowiu, ponieważ te organizacje umożliwiają reklasyfikację w celu zmiany uszczerbku na
zdrowiu. Od tej zasady wyjątki są możliwe tylko po rozpatrzeniu okoliczności danego wniosku w
ramach odwołania się od pierwszej decyzji.
8. Nie kwalifikuje się do emerytury lub reklasyfikacji WTC przez NYCERS lub NYSLRS.
Jeżeli ubiega się o odszkodowanie za utratę zarobków od jednej z tych organizacji i albo nie
złożono podania o emeryturę WTC lub reklasyfikację, lub otrzymano odmowna decyzję
odnośnie emerytury WTC lub reklasyfikacji, z zasady nie jest się uprawnionym do tego procesu.
Ponieważ istnieje inna formalna alternatywa do ubiegania się o orzeczenie niepełnosprawności,
nie kwalifikuje się dodatkowo do orzeczenia niepełnosprawności przez Program Zdrowia WTC.
Wyjątek może być możliwy, jeśli przeszło się na emeryturę WTC lub reklasyfikację WTC na
podstawie jedynie uszczerbku na zdrowiu nieuprawniającego do otrzymania odszkodowania,
pod warunkiem, że wszystkie powyższe kryteria zostały spełnione.
Co należy uczynić w celu ubiegania się o proces orzekania niepełnosprawności?
Jeśli uważają Państwo, że są odpowiednimi kandydatami i upewnili się Państwo, że spełniają kryteria
kwalifikujące do procesu orzekania niepełnosprawności, mogą Państwo zwrócić się do VCF z prośbą o
rozważenie Państwa kandydatury do uwzględnienia w tym procesie, wykonując jeden z poniższych
kroków:


W przypadku składania nowego wniosku: Przy składaniu wniosku należy udzielić odpowiedzi
na pytania w części formularza wniosku dotyczącej odszkodowania. Część tę można znaleźć
zaznaczając pole „utrata zarobków” w pierwszej zakładce tej sekcji. Proszę zaznaczyć „utrata
przyszłych zarobków”. W zakładce tej znajduje się pytanie o chęć ubiegania się o orzeczenie
niepełnosprawności poprzez Program Zdrowia WTC. Zaznaczenie odpowiedzi „tak” wskaże
VCF, że są Państwo zainteresowani tym, aby VCF ocenił Państwa kandydaturę do udziału w
programie orzekania niepełnosprawności. Należy również załączyć do wniosku informacje
opisane poniżej.



Jeśli już Państwo złożyli wniosek: Konieczne będzie wniesienie poprawki do wniosku w
systemie online. Po wybraniu opcji „poprawki”, należy wybrać „zmiana odszkodowania.”
Kolejno, należy wybrać „prośba o rozpatrzenie kandydatury do procesu orzeczenia
inwalidztwa przez Program Zdrowia WTC.” W polu tekstowym w dolnej części strony, proszę
podać dodatkowe informacje o prośbie. Jest pomocnym, jeśli wyszczególni się nazwy plików z
dokumentami załadowanymi do wniosku popierającymi prośbę. Należy również załączyć do
wniosku informacje opisane poniżej.
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Oprócz prośby o rozpatrzenie Państwa kandydatury do udziału w programie należy też
podać następujące informacje:


Oświadczenie potwierdzające brak uprzednio przyznanego orzeczenia całkowitej
niepełnosprawności z tytułu uszczerbku na zdrowiu uznanego przez VCF za uprawniający do
otrzymania odszkodowania.



Dokumentacje dotyczącą historii zatrudnienia i/lub zarobków w celu wykazania, że Państwa
obecne zarobki nie są w przybliżeniu równe zarobkom uzyskiwanym przed wystąpieniem
domniemanej niepełnosprawności. Jeśli jeszcze się tego nie zrobiło, należy złożyć Formularz
Zgody udzielanej Social Security Administration (SSA) (Załącznik nr 1 do Formularza o
Odszkodowanie). Można również złożyć deklaracje podatkowe lub formularze W2, dokument
dotyczący szczegółowej historii zatrudnienia, na przykład, historię zatrudnienia na podstawie
danych o składkach na ubezpieczenie społeczne, którą można pobrać ze strony internetowej
SSA, lub oświadczenie opisujące historię zatrudnienia i zarobków w przeszłości i obecnie.



Dokumenty wykazujące, że uszczerbek na zdrowiu zatwierdzony przez Program Opieki
Zdrowotnej WTC uzasadnia złożone w dobrej wierze utrzymywanie niepełnosprawności, oraz
podstawę do przekonania, że to uprawniający uszczerbek na zdrowiu uniemożliwia częściowy
lub całkowity powrót do pracy. Podstawą może być tu charakter zatwierdzonego uszczerbku na
zdrowiu (np. nowotwór w trakcie leczenia) lub dokumentacja medyczna określająca stopień
ciężkości zatwierdzonego uszczerbku na zdrowiu (np. wyniki badań, orzeczenie lekarskie), lub
szczegółowe zeznanie osobiste, jeśli jest odpowiednio poparte dokumentami.



Inne listy lub dokumenty, które popierają twoja prośbę i które mogą pomóc VCF w podjęciu
decyzji.

Należy te wszystkie dokumenty załadować do wniosku w jednym pliku – z wyjątkiem Formularza Zgody
udzielanej Social Security Administration (Załącznik nr 1), który powinien być załadowany osobno.
Podczas lądowania pliku z dokumentacja, prosimy o wybranie, jako typ dokumentu „Prośba o
Orzeczenie Niepełnosprawności WTCHP.” Formularz Zgody SSA (Załącznik nr 1) należy załadować
wybierając, jako typ dokumentu „Załącznik Nr. 1: Formularz SSA.”
Jak wygląda przebieg tego procesu?
Poniżej opisano podstawowe etapy tego procesu:
Step 1. VCF rozpatrzy Państwa prośbę i podejmie decyzje, czy proces orzeczenia
niepełnosprawności jest odpowiedni.
i.

Jeśli VCF stwierdzi, ze nie kwalifikują się Państwo do procesu orzekania
niepełnosprawności, nie wyrazimy na niego zgody i dostana Państwo pismo
tłumaczące, ze nie są Państwo odpowiednim kandydatem. Nie ma możliwości
odwołania się od tej odmowy.

ii.

Po zatwierdzeniu przez VCF Państwa kandydatury do uwzględnia w procesie
orzekania niepełnosprawności, powiadamiamy Program Zdrowia WTC i ustawimy
status Państwa wniosku jak „Wstrzymany” do czasu otrzymania wyniku oceny
niepełnosprawności. Wyślemy też do Państwa list wyjaśniający ten proces i
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zapraszający do umówienia się na wizytę dotyczącej orzeczenia
niepełnosprawności.
Step 2. Podejmują Państwo decyzję, czy chcą poddać się takiej ocenie. Aby poddać się ocenie,
należy skontaktować się ze swoim centrum klinicznym Programu Zdrowia WTC i
wyznaczenia terminu wizyty, a jego pracownicy wyjaśnią Państwu bezpośrednio
obowiązujące procedury. Jeśli zdecydują Państwo, że nie chcą poddawać się takiej
ocenie, należy o tym powiadomić VCF, abyśmy mogli usunąć status wniosku
„Wstrzymany” i kontynuować rozpatrywanie wniosku w celu wydania decyzji.
Step 3. Udają się Państwo na wizytę do ośrodka Programu Zdrowia WTC i zostają poddani
ocenie.
Step 4. Klinika wyda raport z oceny niepełnosprawności, w tym podsumowanie badania wydane
przez lekarza, a następnie raport zostanie wysłany bezpośrednio do Państwa.
Step 5. Należy uzupełnić wniosek i złożyć poprawkę do wniosku o odszkodowanie za
pośrednictwem systemu online, załączając do wniosku otrzymany raport. Należy wybrać
opcję „poprawki, “ a później „zmiana odszkodowania.” Wybierz opcję „dostarcz raport
Programu Zdrowia WTC z orzeczeniem niepełnosprawności.” Podczas załączania raportu
należy zaznaczyć typ dokumentu, jako „orzeczenie niepełnosprawności WTCHP.” Jeśli
zachodzi taka potrzeba, można zamiast tego wysłać ten raport do VCF pocztą.
Uwaga: Jeśli nie dostarczy się raportu w przeciągu 4 miesięcy od daty, gdy otrzymało się
potwierdzenie, że kwalifikuje się do procesu orzekania niepełnosprawności, VCF zmieni
status wniosku „Wstrzymany” i będzie kontynuować rozpatrywanie wniosku, chyba że się
powiadomiło VCF o potrzebie dodatkowego czasu na przedstawienie oceny.
Step 6. Usuniemy status wniosku „Wstrzymany” i będziemy kontynuować jego rozpatrywanie, a
następnie powiadomimy Państwa o decyzji wydanej w tej sprawie.
Jak długo trwa ten proces?
Po zakończeniu wizyty u lekarza z Programu Zdrowia WTC proces ten nie powinien zająć zbyt długo.
Jednakże za harmonogram wizyt odpowiadają wyłącznie kliniki. Po zakończeniu przez Państwa wizyty
opracowanie i wysłanie do Państwa raportu przez ośrodek trwa około dwóch tygodni. W przypadku
niezjawienia się na umówioną wizytę bez uprzedniego powiadomienia kliniki, klinika powiadomi o tym
VCF, a my wydamy decyzję w sprawie wniosku bez uwzględniania oceny niepełnosprawności.
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