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Od:  Biuro Pomocy Tymczasowej i dla Osób Niepełnosprawnych Stanu Nowy Jork PRZEKAZANIE DECYZJI PO PRZEPROWADZENIU  
   P.O. Box 1930                                        BEZSTRONNEGO POSIEDZENIA STRONIE ODWOŁUJĄCEJ SIĘ 
   Albany, NY 12201 – 1930 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 Bezstronne posiedzenie nr: XXXXXXXX Agencja: XXXXXXX 
 Data posiedzenia: XX/XX/XX Przedstawiciel: XXXXXXXX 
 Data decyzji: XX/XX/XX  XXXXXXXXXXX 
 Numer sprawy: XXXXXXXXX  XXXXXXXXX 
 Kategoria/podkategoria: XXX  XXXXXX, XX XXXXX 
     
____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 ************************************************ 
 *   * DO:  XXXXXXXXX XXXXXXX 
     *  W ZAŁĄCZENIU ZNAJDUJE SIĘ DECYZJA * XXXXXXXXXXXXXX 
 * PO PRZEPROWADZENIU BEZSTRONNEGO POSIEDZENIA * XXXXXXX, XX XXXXX 
 * *             
 ************************************************  
 
 
 Jeśli z decyzji wynika, że posiedzenie zakończyło się z korzyścią dla Państwa, a Państwa lokalna agencja ds. pomocy społecznej 
jest zobowiązana do podjęcia określonych działań, agencja ta powinna wykonać takie działania niezwłocznie (jak najszybciej).  Jeśli 
uważają Państwo, że agencja nie podjęła działań wskazanych w decyzji w ciągu 10 dni od otrzymania przez Państwo niniejszej decyzji, 
mogą Państwo wypełnić załączony formularz i odesłać pod adres: 
 
  New York State Office of Temporary and Disability Assistance 
  Office of Administrative Hearings 
  Compliance Unit 
  P. O. Box 1930 
  Albany  NY     12201 – 1930 
 
           LUB ZADZWONIĆ POD NUMER TELEFONU: 
        1-800-342-3334 
 
UWAGA:  Jeśli w decyzji wzywa się Państwa do przedłożenia informacji lub dokumentów agencji lub agencja zwraca się do Państwa z 
prośbą o dodatkowe informacje w celu zastosowania się do decyzji po przeprowadzeniu bezstronnego posiedzenia, należy jak 
najszybciej przekazać takie informacje.  W przypadku opóźnienia w przekazaniu takich informacji agencja może nie mieć możliwości 
zrealizowania decyzji w normalnym terminie. 
 
 Jeśli posiedzenie nie zakończyło się na Państwa korzyść, mogą Państwo wnieść pozew zgodnie z art. 78 zasad i przepisów 
procedury cywilnej (Civil Practice Law and Rules) przeciwko agencji stanowej, której nazwa jest podana na górze po lewej stronie w 
decyzji.  Jeśli chcą Państwo wnieść pozew, a nie wiedzą Państwo jak tego dokonać, proszę skontaktować się z instytucjami 
świadczącymi usługi prawne (np. - County Bar Association, Legal Aid, Legal Services itp.).  Pozew należy wnieść w ciągu 4 miesięcy od 
daty decyzji. 
 
Egzemplarz decyzji został wysłany do wszystkich przedstawicieli wymienionych powyżej. 
 
Otrzymują: 
 


