
FORMALNY WNIOSEK O PRZYWRÓCENIE  
STANOWISKA PO PŁATNYM URLOPIE RODZINNYM

Płatny urlop rodzinny l PO Box 9030, Endicott, NY 13761-9030

Po skorzystaniu z płatnego urlopu rodzinnego jest Pan/Pani upoważniony/-a do powrotu na to samo lub podobne stanowisko pracy.

Instrukcje dla pracownika
Proszę zastosować niniejszy formularz, jeśli po złożeniu wniosku o płatny urlop rodzinny lub jego skorzystaniu, Pana/Pani pracodawca: 
 l Odmawia przywrócenia Pana/Pani na dawne lub podobne stanowisko; 
 l Zwalnia Pana/Panią; 
 l Redukuje Pana/Pani wynagrodzenie i/lub świadczenia; 
 l Podejmuje jakiekolwiek kroki dyscyplinarne. 

Jeśli sądzi Pana/Pani, że miała miejsce któraś z powyższych sytuacji, musi Pana/Pani przy użyciu tego formularza złożyć formalny wniosek o powrót 
na stanowisko. 
 1. Wypełnić części A i B formularza i podpisać potwierdzenie w części C. 
 2. Dostarczyć kopię wypełnionego formularza do pracodawcy. Proszę NIE czekać na wypełnienie przez niego części E. 
 3. Po dostarczeniu formularza należy natychmiast wypełnić część D. 
 4. Wykonać kopię formularza do własnej dokumentacji. 
 5. Przesłać oryginał formularza na adres: Paid Family Leave, PO Box 9030, Endicott, NY 13761-9030. 

Pana/Pani pracodawca w ciągu 30 dni od daty złożenia* tego wniosku musi: 
 1. Przywrócić Pana/Panią na to samo lub podobne stanowisko; lub 
 2. Wypełnić część E niniejszego formularza, wyjaśniając, dlaczego uważa, że nie są wymagane żadne działania naprawcze. 

Jeśli zostanie Pana/Pani przywrócony/-a przez pracodawcę na stanowisko, nie są konieczne dalsze działania. 

Jeśli NIE zostanie Pan/Pani przywrócony/-a, NIE jest Pan/Pani usatysfakcjonowany/-a odpowiedzią pracodawcy lub pracodawca nie odpowie na 
niniejszy wniosek w ciągu 30 dni, może Pan/Pani złożyć formularz skargi na działania dyskryminacyjne/odwetowe w związku z płatnym urlopem 
rodzinnym (PFL-DC-120) dostępny na stronie www.ny.gov/PaidFamilyLeave. Pan/Pani i pracodawca będziecie musieli stawić się na posiedzenie przed 
sędzią działającym na mocy ustawy o wynagrodzeniach pracowniczych (Workers' Compensation Law Judge), który zdecyduje, czy prawo zostało 
naruszone. Jeśli tak było, pracodawca może otrzymać nakaz przywrócenia Pana/Pani na stanowisko, wypłaty zaległego wynagrodzenia i/lub zwrotu 
kosztów wynajęcia adwokata.

Instrukcje dla pracodawcy
Na mocy ustawy o wynagrodzeniach pracowniczych (Workers' Compensation Law) paragraf 203-b i 120 jeśli pracownik złoży wniosek o skorzystanie 
z płatnego urlopu rodzinnego: 
 l Musi Pan/Pani przywrócić go na dawne lub podobne stanowisko; 
 l NIE wolno go zwolnić; 
 l NIE wolno redukować jego wynagrodzenia ani świadczeń; 
 l NIE wolno podejmować wobec niego kroków dyscyplinarnych za złożenie wniosku o płatny urlop rodzinny lub skorzystanie z niego. 
  
W ciągu 30 dni od daty złożenia* tego wniosku musi Pan/Pani: 
 1. Przywrócić pracownika na to samo lub podobne stanowisko; lub 
 2. Wypełnić część E niniejszego formularza, wyjaśniając, dlaczego nie zostanie umożliwione przywrócenie na stanowisko. Można wysłać 

osobną odpowiedź, musi ona jednak zostać załączona do niniejszego formularza. Wszystkie strony niniejszego formularza i załączników 
muszą zostać wysłane do pracownika, jego adwokata (jeśli został wymieniony na tym formularzu) oraz do: Paid Family Leave, PO 
Box 9030, Endicott, NY 13761-9030. 

  
Nieprzywrócenie pracownika na stanowisko może skutkować obciążeniem Pana/Pani kosztami, których pokrycie nie jest objęte  
ubezpieczeniem. 
  
Jeśli pracownik został przywrócony na stanowisko lub nie chce podejmować dalszych kroków w ramach skargi na działania dyskryminacyjne/odwetowe 
po otrzymaniu Pana/Pani odpowiedzi na niniejszy wniosek, nie są wymagane dalsze działania. W przeciwnym razie po 30 dniach pracownik ma prawo 
do złożenia skargi do komisji ds. odszkodowań pracowniczych (Workers' Compensation Board). Jeżeli komisja uzna, że złamał Pana/Pani przepisy 
ujęte w paragrafach 203-b i/lub 120 ustawy o wynagrodzeniach pracowniczych, może nakazać przywrócenie pracownika na podobne stanowisko, 
przyznać utracone wynagrodzenie od końca urlopu wraz z odsetkami, przyznać koszty wynajęcia adwokata i/lub nałożyć na Pana/Panią grzywnę 
w wysokości do 500 USD.

* Okres 30 dni rozpoczyna się w dniu poświadczenia przez pracownika dostarczenia niniejszego formularza do pracodawcy, który to dzień jest 
wymieniony w części „Poświadczenie dostarczenia” niniejszego formularza.
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Część A (wypełnia pracownik)  
  
Informacje dotyczące pracownika

Imię i nazwisko (nazwisko, imię, inicjał drugiego imienia): Data urodzenia:

Adres do korespondencji:

Nr tel.: Numer ubezpieczenia społecznego / numer identyfikacji podatkowej:

Informacje dotyczące pracodawcy (zgodne z danymi na odcinku płacowym)

Imię i nazwisko:

Adres do korespondencji:

Nr tel.: Federalny numer identyfikacyjny (FEIN):

Informacje na temat płatnego urlopu rodzinnego 
  Zaznaczyć JEDNĄ z poniższych pozycji:

Został złożony formalny wniosek o płatny urlop rodzinny, który został przyznany. Data rozpoczęcia: Data zakończenia:

Został złożony formalny wniosek o płatny urlop rodzinny, który nie został przyznany.

Inne (PROSZĘ WYJAŚNIĆ):

Data wniosku (PFL-1) lub wzmianki o płatnym urlopie rodzinnym do pracodawcy (jeśli dotyczy):

Rodzaj płatnego urlopu rodzinnego: Nawiązanie więzi z dzieckiem Opieka nad członkiem rodziny Zdarzenie kwalifikujące związane ze 
służbą wojskową

Informacje na temat adwokata (proszę wypełnić poniższe pola, jeśli korzystał Pan/Pani z usług adwokata w tej sprawie)

Imię i nazwisko:

Adres do korespondencji:

Nr tel.: Numer identyfikacyjny rady adwokackiej (jeśli dotyczy):

Część B (wypełnia pracownik)  
  
Wniosek pracownika o przywrócenie stanowiska - Wypełniając poniższe pola, proszę wskazać działania naprawcze, które według Pana/Pani musi 
podjąć pracodawca (zaznaczyć wszystkie, które mają zastosowanie).

Zostałem/-am zwolniony/-a za złożenie wniosku o płatny urlop rodzinny lub skorzystanie z niego i chcę wrócić do pracy.

Złożyłem/-am wniosek o płatny urlop rodzinny lub z niego skorzystałem/-am, a mój czas pracy został zredukowany lub zmieniony. Chcę 
powrócić do pracy zgodnie z tym samym harmonogramem, co przed złożeniem wniosku o płatny urlop rodzinny lub skorzystaniem z niego. 

Złożyłem/-am wniosek o płatny urlop rodzinny lub z niego skorzystałem/-am, a zakres moich obowiązków zmienił się na gorsze. Chcę powrócić 
do tego samego lub podobnego zakresu obowiązków, co przed złożeniem wniosku o płatny urlop rodzinny lub skorzystaniem z niego.

Złożyłem/-am wniosek o płatny urlop rodzinny lub z niego skorzystałem/-am, a moje świadczenia zostały anulowane lub zredukowane. Chcę 
ponownego przyznania świadczeń na tym samym poziomie, co przed złożeniem wniosku o płatny urlop rodzinny lub skorzystaniem z niego. 
(Świadczenia mogą obejmować na przykład ubezpieczenie zdrowotne).

Inne (PROSZĘ WYJAŚNIĆ):

Część C (wypełnia pracownik)  
  
POTWIERDZAM POD RYGOREM ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ, ŻE ZGODNIE Z MOJĄ WIEDZĄ INFORMACJE, 
KTÓRE PODAŁEM/-AM W NINIEJSZYM FORMULARZU, SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ.

Podpis pracownika Data
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Część E (wypełnia pracodawca)

Część D (wypełnia pracownik)  
  
Poświadczenie doręczenia – Proszę złożyć do komisji i zatrzymać kopię do własnej dokumentacji. 
Niniejszym zaświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, że dostarczyłem/-am kopię niniejszego formalnego 
wniosku o przywrócenie na stanowisko i świadczeń w odniesieniu do płatnego urlopu rodzinnego do pracodawcy 
wymienionego powyżej dnia            w następujący sposób (zaznaczyć jedną z poniższych pozycji):

Data

Wysyłka na adres pracodawcy podany w tym formularzu

Osobiste doręczenie do na adres
IMIĘ I NAZWISKO ADRES DO KORESPONDENCJI

Załącznik wiadomości e-mail do: na adres
IMIĘ I NAZWISKO ADRES E-MAIL

Faks do
NUMER FAKSU

Podpis pracownika Data

  
  

Odpowiedź pracodawcy na wniosek pracownika o przywrócenie go na stanowisko 

Imię i nazwisko:

Adres do korespondencji:

Nr tel.: Federalny numer identyfikacyjny (FEIN):

Proszę przedstawić obronę, zaznaczając odpowiednie argumenty. Może Pan/Pani także załączyć do niniejszego 
formularza dodatkową dokumentację na ich poparcie.

Działania przedstawione w skardze pracownika na działania dyskryminacyjne/odwetowe zostały podjęte 
z istotnych przyczyn biznesowych. Są to następujące przyczyny:

Zmiana, na której pracował pracownik przed złożeniem wniosku o płatny urlop rodzinny lub skorzystaniem z niego, 
została zlikwidowana.

Nadgodziny, na których pracował pracownik przed złożeniem wniosku o płatny urlop rodzinny lub skorzystaniem 
z niego, nie są już dostępne.

Pracownik nigdy nie złożył wniosku o płatny urlop rodzinny lub z niego nie skorzystał.

Pracownik/wnioskodawca nie był zatrudniony przez to przedsiębiorstwo.

Inne (PROSZĘ WYJAŚNIĆ):

Podpis pracodawcy
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Imię i nazwisko (drukowanymi literami)

Data

Uwaga dla pracodawcy: Ta strona musi zostać złożona wraz ze stroną 2 niniejszego formularza podczas 
przedstawiania odpowiedzi.

Uwaga dla pracownika: Proszę dostarczyć kopię wypełnionego formularza pracodawcy, złożyć kopię w komisji 
i zachować kopię do własnej dokumentacji.

Jeśli potrzebna jest pomoc, należy kontaktować się 
telefonicznie, dzwoniąc pod numer (844) 337-6303 
www.ny.gov/PaidFamilyLeave

https://www.ny.gov/programs/new-york-state-paid-family-leave
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FORMALNY WNIOSEK O PRZYWRÓCENIE 
STANOWISKA PO PŁATNYM URLOPIE RODZINNYM
Płatny urlop rodzinny l PO Box 9030, Endicott, NY 13761-9030
Po skorzystaniu z płatnego urlopu rodzinnego jest Pan/Pani upoważniony/-a do powrotu na to samo lub podobne stanowisko pracy.
Instrukcje dla pracownika
Proszę zastosować niniejszy formularz, jeśli po złożeniu wniosku o płatny urlop rodzinny lub jego skorzystaniu, Pana/Pani pracodawca:
         l         Odmawia przywrócenia Pana/Pani na dawne lub podobne stanowisko;
         l         Zwalnia Pana/Panią;
         l         Redukuje Pana/Pani wynagrodzenie i/lub świadczenia;
         l         Podejmuje jakiekolwiek kroki dyscyplinarne.
Jeśli sądzi Pana/Pani, że miała miejsce któraś z powyższych sytuacji, musi Pana/Pani przy użyciu tego formularza złożyć formalny wniosek o powrót na stanowisko.
         1.         Wypełnić części A i B formularza i podpisać potwierdzenie w części C.
         2.         Dostarczyć kopię wypełnionego formularza do pracodawcy. Proszę NIE czekać na wypełnienie przez niego części E.
         3.         Po dostarczeniu formularza należy natychmiast wypełnić część D.
         4.         Wykonać kopię formularza do własnej dokumentacji.
         5.         Przesłać oryginał formularza na adres: Paid Family Leave, PO Box 9030, Endicott, NY 13761-9030.
Pana/Pani pracodawca w ciągu 30 dni od daty złożenia* tego wniosku musi:
         1.         Przywrócić Pana/Panią na to samo lub podobne stanowisko; lub
         2.         Wypełnić część E niniejszego formularza, wyjaśniając, dlaczego uważa, że nie są wymagane żadne działania naprawcze.
Jeśli zostanie Pana/Pani przywrócony/-a przez pracodawcę na stanowisko, nie są konieczne dalsze działania.
Jeśli NIE zostanie Pan/Pani przywrócony/-a, NIE jest Pan/Pani usatysfakcjonowany/-a odpowiedzią pracodawcy lub pracodawca nie odpowie na niniejszy wniosek w ciągu 30 dni, może Pan/Pani złożyć formularz skargi na działania dyskryminacyjne/odwetowe w związku z płatnym urlopem rodzinnym (PFL-DC-120) dostępny na stronie www.ny.gov/PaidFamilyLeave. Pan/Pani i pracodawca będziecie musieli stawić się na posiedzenie przed sędzią działającym na mocy ustawy o wynagrodzeniach pracowniczych (Workers' Compensation Law Judge), który zdecyduje, czy prawo zostało naruszone. Jeśli tak było, pracodawca może otrzymać nakaz przywrócenia Pana/Pani na stanowisko, wypłaty zaległego wynagrodzenia i/lub zwrotu kosztów wynajęcia adwokata.
Instrukcje dla pracodawcy
Na mocy ustawy o wynagrodzeniach pracowniczych (Workers' Compensation Law) paragraf 203-b i 120 jeśli pracownik złoży wniosek o skorzystanie z płatnego urlopu rodzinnego:
         l         Musi Pan/Pani przywrócić go na dawne lub podobne stanowisko;
         l         NIE wolno go zwolnić;
         l         NIE wolno redukować jego wynagrodzenia ani świadczeń;
         l         NIE wolno podejmować wobec niego kroków dyscyplinarnych za złożenie wniosku o płatny urlop rodzinny lub skorzystanie z niego.
 
W ciągu 30 dni od daty złożenia* tego wniosku musi Pan/Pani:
         1.         Przywrócić pracownika na to samo lub podobne stanowisko; lub
         2.         Wypełnić część E niniejszego formularza, wyjaśniając, dlaczego nie zostanie umożliwione przywrócenie na stanowisko. Można wysłać osobną odpowiedź, musi ona jednak zostać załączona do niniejszego formularza. Wszystkie strony niniejszego formularza i załączników muszą zostać wysłane do pracownika, jego adwokata (jeśli został wymieniony na tym formularzu) oraz do: Paid Family Leave, PO Box 9030, Endicott, NY 13761-9030.
 
Nieprzywrócenie pracownika na stanowisko może skutkować obciążeniem Pana/Pani kosztami, których pokrycie nie jest objęte  ubezpieczeniem.
 
Jeśli pracownik został przywrócony na stanowisko lub nie chce podejmować dalszych kroków w ramach skargi na działania dyskryminacyjne/odwetowe po otrzymaniu Pana/Pani odpowiedzi na niniejszy wniosek, nie są wymagane dalsze działania. W przeciwnym razie po 30 dniach pracownik ma prawo do złożenia skargi do komisji ds. odszkodowań pracowniczych (Workers' Compensation Board). Jeżeli komisja uzna, że złamał Pana/Pani przepisy ujęte w paragrafach 203-b i/lub 120 ustawy o wynagrodzeniach pracowniczych, może nakazać przywrócenie pracownika na podobne stanowisko, przyznać utracone wynagrodzenie od końca urlopu wraz z odsetkami, przyznać koszty wynajęcia adwokata i/lub nałożyć na Pana/Panią grzywnę w wysokości do 500 USD.
* Okres 30 dni rozpoczyna się w dniu poświadczenia przez pracownika dostarczenia niniejszego formularza do pracodawcy, który to dzień jest wymieniony w części „Poświadczenie dostarczenia” niniejszego formularza.
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Jeśli potrzebna jest pomoc, należy kontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numer (844) 337-6303
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Część A (wypełnia pracownik)
 
 
Informacje dotyczące pracownika
Informacje dotyczące pracodawcy (zgodne z danymi na odcinku płacowym)
Informacje na temat płatnego urlopu rodzinnego
 
Zaznaczyć JEDNĄ z poniższych pozycji:
Rodzaj płatnego urlopu rodzinnego:
Informacje na temat adwokata (proszę wypełnić poniższe pola, jeśli korzystał Pan/Pani z usług adwokata w tej sprawie)
Część B (wypełnia pracownik)
 
 
Wniosek pracownika o przywrócenie stanowiska - Wypełniając poniższe pola, proszę wskazać działania naprawcze, które według Pana/Pani musi podjąć pracodawca (zaznaczyć wszystkie, które mają zastosowanie).
Część C (wypełnia pracownik)
 
 
POTWIERDZAM POD RYGOREM ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ, ŻE ZGODNIE Z MOJĄ WIEDZĄ INFORMACJE, KTÓRE PODAŁEM/-AM W NINIEJSZYM FORMULARZU, SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ.
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Jeśli potrzebna jest pomoc, należy kontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numer (844) 337-6303
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Część E (wypełnia pracodawca)
Część D (wypełnia pracownik)
 
 
Poświadczenie doręczenia – Proszę złożyć do komisji i zatrzymać kopię do własnej dokumentacji.
Niniejszym zaświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej, że dostarczyłem/-am kopię niniejszego formalnego wniosku o przywrócenie na stanowisko i świadczeń w odniesieniu do płatnego urlopu rodzinnego do pracodawcy wymienionego powyżej dnia                            w następujący sposób (zaznaczyć jedną z poniższych pozycji):
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES DO KORESPONDENCJI
IMIĘ I NAZWISKO
ADRES E-MAIL
NUMER FAKSU
 
 
Odpowiedź pracodawcy na wniosek pracownika o przywrócenie go na stanowisko 
Proszę przedstawić obronę, zaznaczając odpowiednie argumenty. Może Pan/Pani także załączyć do niniejszego formularza dodatkową dokumentację na ich poparcie.
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Uwaga dla pracodawcy: Ta strona musi zostać złożona wraz ze stroną 2 niniejszego formularza podczas przedstawiania odpowiedzi.
Uwaga dla pracownika: Proszę dostarczyć kopię wypełnionego formularza pracodawcy, złożyć kopię w komisji i zachować kopię do własnej dokumentacji.
Jeśli potrzebna jest pomoc, należy kontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numer (844) 337-6303
www.ny.gov/PaidFamilyLeave
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