
ZAWIADOMIENIE O SPRAWIEDLIWYM I BEZSTRONNYM POSIEDZENIU BIURO POMOCY TYMCZASOWEJ I DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 

 
OAH – 457-PO 

XL0001 (10/12) 

 
ZACHOWAJ TO ZAWIADOMIENIE I ZABIERZ JE ZE SOBĄ NA POSIEDZENIE 

 
STAN NOWY JORK KOPIA DO WIADOMOŚCI: 

 
XXXXX          XXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXX 
XXXXXX    XX   XXXXXX 

Zgodnie z artykułem 22 Ustawy o usługach społecznych (Social Services Law) i w odpowiedzi na Twój wniosek o sprawiedliwe i bezstronne 
posiedzenie – posiedzenie odbędzie się w następującym czasie i miejscu: 
 

A SPRAWIEDLIWE I BEZSTRONNE POSIEDZENIE NR    
XXXXXXXX 

F MIEJSCE POSIEDZENIA 
NY OTDA SPRAWIEDLIWE I BEZSTRONNE POSIEDZENIA DOKUMENT 
TOŻSAMOŚCI WYMAGANY 
 

KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA 
NA WEJŚCIU 

B STATUS UDZIELANEJ POMOCY 
LOKALNE BIURO JEST / NIE JEST ZOBOWIĄZANE DO KONTYNUOWANIA 
UDZIELANIA POMOCY W NIEZMIENIONEJ FORMIE DO CZASU WYDANIA 
DECYZJI NA SPRAWIEDLIWYM I BEZSTRONNYM POSIEDZENIU. PATRZ 
PAR. 8 NA ODWROCIE 

G AGENCJA XXX/XXX/XXX 

C PRZEDSTAWICIEL H GODZINA XX:XX AM/PM 

D KWESTIE 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

I KATEGORIA I NR SPRAWY 
XX/XXXXXXXXXXXXXXX 

E DATA XX/XX/XX J DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU O POSIEDZENIE 
XX/XX/XX  NOWE 

POUCZENIE DLA STRON 
 

1. Jeśli wnioskowałeś(-aś) o posiedzenie, ponieważ agencja zmieniła wysokość udzielanej Ci pomocy, świadczeń lub usług, możesz mieć 
prawo do otrzymywania pomocy, świadczeń lub usług w niezmienionej formie do czasu wydania decyzji. W tym przypadku KOMISARZ 
STANU NAKAZAŁ / NIE NAKAZAŁ agencji, aby kontynuowała udzielanie Ci pomocy, świadczenia lub usługi w niezmienionej formie do czasu 
wydania decyzji na sprawiedliwym i bezstronnym posiedzeniu. 

2. Jeśli nie możesz stawić się w wyznaczonym terminie, możesz złożyć wniosek o odroczenie osobiście w naszym biurze przy 14 Boerum 
Place, Brooklyn, NY, telefonicznie pod numerem 877−209−1134, czy też online na stronie http://otda.ny.gov/oah, gdzie możesz wypełnić 
formularz wniosku online lub wydrukować formularz i wysłać go do nas pocztą lub faksem. Może być zbyt mało czasu na rozpatrzenie 
wniosków o odroczenie otrzymanych na mniej niż dziesięć dni przed datą posiedzenia. Jeśli nie otrzymasz od nas informacji zwrotnej, nie 
zakładaj, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie. 

Odroczenie posiedzenia zostanie przyznane tylko w przypadku uzasadnionego powodu, dla którego nie możesz się stawić. Jeśli 
otrzymujesz pomoc, świadczenia lub usługi w niezmienionej formie w momencie posiedzenia i wnioskujesz o odroczenie, Twoja pomoc, 
świadczenia lub usługi będą nadal świadczone do czasu decyzji na posiedzeniu TYLKO wtedy, gdy zostanie przyznane odroczenie. 
Niestawienie się lub niepoinformowanie nas o uzasadnionym powodzie niestawienia się spowoduje, że Twoja pomoc, świadczenia lub 
usługi nie będą nadal świadczone w niezmienionej formie. 

3. Jeśli się spóźnisz, posiedzenie może zostać odroczone. Jeśli Ty lub Twój pełnomocnik nie pojawicie się na zaplanowanym posiedzeniu, 
Twój wniosek o posiedzenie zostanie uznany za wycofany, o ile w ciągu jednego roku od zaplanowanej daty posiedzenia Ty lub Twój 
pełnomocnik nie zażądacie przywrócenia do kalendarza i nie podacie uzasadnionego powodu niestawienia się. 

4. Jeśli nie chcesz już sprawiedliwego i bezstronnego posiedzenia, proszę podpisać poniższe oświadczenie i zwrócić to zawiadomienie do 
OTDA, Administrative Hearings, P.O. Box 1930, Albany, NY 12201. 

 
 
Chcę wycofać swój wniosek o sprawiedliwe i bezstronne posiedzenie. 
 
 

Podpis  Data 
 
 
DODATKOWE POUCZENIA NA ODWROCIE 

  

http://otda.ny.gov/oah


OAH – 457-PO (10/12) ODWRÓT 
POUCZENIE DLA STRON 

1) Na posiedzenie należy zabrać: niniejsze zawiadomienie; świadków, jeśli istnieją; dokumenty dowodowe, w tym zawiadomienia lokalnych 
agencji, dotyczące Twojego wniosku; księgi, rejestry i inne dowody na piśmie. 

2) Masz prawo skorzystać z reprezentacji przez adwokata lub innego pełnomocnika, przedstawić dokumentację dowodową, przyprowadzić 
świadków i przesłuchać przeciwnych świadków oraz zbadać przeciwne dowody. W większości przypadków Twój pełnomocnik (inny niż 
adwokat) musi mieć pisemne upoważnienie do reprezentowania Cię. 

3) Masz prawo do bezpłatnej pomocy tłumacza języka mówionego lub migowego podczas posiedzenia. Aby zapewnić sobie tłumacza, napisz 
na adres NYS OTDA podany na pierwszej stronie niniejszego zawiadomienia lub zadzwoń pod numer (800) 342−3334 (osoby z 
zaburzeniami mowy lub słuchu: zadzwoń do Nowojorskiego Telefonu Tekstowego (NY Relay Services) pod numerem 711 i poproś 
operatora o połączenie z nami pod numerem (877) 502−6155). 

4) Lokalna agencja musi zapewnić transport dla Ciebie, Twoich pełnomocników i świadków oraz opiekę nad dziećmi, a także pokryć inne 
koszty związane z uczestnictwem w tym posiedzeniu, jeśli jest to konieczne. Przygotuj się do zweryfikowania tych kosztów przed lokalną 
agencją, w tym do medycznej weryfikacji niezdolności do podróżowania środkami transportu publicznego. 

5) Jeśli chcesz przejrzeć akta swojej sprawy, skontaktuj się z lokalną agencją, aby uzyskać instrukcje. Możesz zapoznać się z aktami sprawy 
podczas sprawiedliwego i bezstronnego posiedzenia, ale jeśli uważasz, że informacje zawarte w aktach sprawy mogą być dla Ciebie 
pomocne podczas posiedzenia, zalecamy zapoznanie się z nimi przed datą posiedzenia. Posiedzenie nie zostanie odroczone w celu 
zapoznania się przez Ciebie z aktami sprawy, o ile nie złożysz takiego wniosku. Nie musisz wnioskować o sprawiedliwe i bezstronne 
posiedzenie, aby zapoznać się z aktami sprawy. Każda odmowa wglądu lub dostępu do Twoich akt sprawy powinna zostać zgłoszona 
Sędziemu Administracyjnemu. 

6) Masz prawo żądać i bez dodatkowych opłat otrzymać kopie dokumentów, które lokalna agencja przedstawi na posiedzeniu, a także kopie 
innych dokumentów, które są Ci potrzebne na posiedzenie. Dokumenty te nie zostaną Ci przesłane, o ile nie złożysz wniosku o ich 
otrzymanie. Niedostarczenie takich kopii przez lokalną agencję powinno zostać zgłoszone Sędziemu Administracyjnemu. 

7) Aby zwrócić się o takie dokumenty lub dowiedzieć się, w jaki sposób możesz przejrzeć akta swojej sprawy, zadzwoń lub napisz do lokalnej 
agencji, której działania są przedmiotem wniosku o sprawiedliwe i bezstronne posiedzenie. Zadzwoń lub napisz do tej agencji, jeśli chcesz 
uzyskać również dodatkowe informacje o swojej sprawie, o tym, jak uzyskać dostęp do akt swojej sprawy, i/lub dodatkowe kopie 
jakichkolwiek dokumentów. 

8) Jeśli lokalna agencja została poinstruowana, aby nadal udzielać Ci pomocy, świadczenia lub usługi w niezmienionej formie do czasu 
wydania decyzji na sprawiedliwym i bezstronnym posiedzeniu, a Ty nie otrzymujesz tak przyznanych świadczeń, przynieś to 
zawiadomienie ze sobą do lokalnego ośrodka (lokalnej agencji) i poproś o rozmowę z pracownikiem sekcji FH i C (klienci spoza miasta 
Nowy Jork powinni poprosić o rozmowę z przydzielonym do ich sprawy pracownikiem). 

9) Jeśli masz konkretne podstawy, aby sądzić, że wyznaczony Sędzia Administracyjny nie może być bezstronny w prowadzeniu posiedzenia z 
Twoim udziałem, masz prawo poprosić podczas posiedzenia o wyznaczenie innego Sędziego Administracyjnego. 


