
 
 
Ustawa Jamesa Zadrogi o opiece zdrowotnej i odszkodowaniach dla ofiar 9/11 
 
Ustawa Jamesa L. Zadrogi o opiece zdrowotnej i odszkodowaniach dla ofiar 9/11, 
podpisana przez Prezydenta Obamę na początku 2011, ustanawia Program Opieki 
Zdrowotnej World Trade Center (WTC). Program ten ma na celu zapewnienie, co 
najmniej do 2015 roku, dalszego monitorowania zdrowia i leczenia osobom, które mają 
problemy zdrowotne na skutek wydarzeń z dnia 9/11. 
 
Program Opieki Zdrowotnej WTC składa się z Programu dla Ratowników (dla 
ratowników i pracowników zespołów rozbiórkowych, w tym ponad 15 000 strażaków 
miasta Nowy Jork) oraz Programu dla osób, które przeżyły katastrofę (dla osób, które 
w dniu 9/11 mieszkały, pracowały lub chodziły do szkoły na dolnym Manhattanie). 
Osoby kwalifikujące się mogą skorzystać z usług, w tym między innymi doradztwa 
w sprawie świadczeń, bez względu na ich obecne miejsce zamieszkania na terenie USA. 
 
Programem Opieki Zdrowotnej WTC zarządza dyrektor Krajowego Instytutu 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (ang. National Institute of Occupational Safety and 
Health – NIOSH). Program jest opłacany przez rząd federalny i miasto Nowy Jork. 
 
Ponadto, na podstawie Ustawy o opiece zdrowotnej i odszkodowaniach dla ofiar 9/11 
zostanie ponownie otwarty Fundusz Odszkodowań dla Ofiar z 11 września. Umożliwia to 
osobom poszkodowanym złożenie wniosków z roszczeniem odszkodowania za straty 
finansowe poniesione na skutek obrażeń fizycznych lub śmierci związanej z 
wydarzeniami w dniu 9/11. 
 
Zgodnie z prawem osoby narażone w związku z atakami na WTC, które planują ubiegać 
się o świadczenie z Funduszu odszkodowawczego dla ofiar 11 września i które w dniu 3 
października 2011 r. wiedziały (lub z uzasadnionych przyczyn powinny były wiedzieć), 
że cierpią na schorzenia w zakresie zdrowia fizycznego związane z atakami na WTC, 
powinny były zarejestrować się do dnia 3 października 2013 r. Do osób z chorobami 
nowotworowymi związanymi z atakami na WTC stosuje się specjalne warunki 
przewidujące dłuższy okres rejestracji. 
 
Osoby narażone w związku z atakami na WTC, które w dniu 3 października 2011 r. nie 
wiedziały, że cierpią na schorzenia w zakresie zdrowia fizycznego związane z 
narażeniem, muszą zarejestrować się w ciągu dwóch lat od daty uzyskania wiedzy (lub 
gdy z uzasadnionych przyczyn powinny uzyskać taką wiedzę) na ten temat.  
 
Jeśli rejestracja nastąpi w odpowiednim dwuletnim okresie, można przesłać formularz 
kwalifikacji w dowolnym momencie do 3 października 2016 r. Więcej informacji. 

http://www.cdc.gov/wtc/
http://www.cdc.gov/wtc/
http://www.vcf.gov/polish.html
http://www.vcf.gov/polish.html

