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DECYZJA ODMOWNA 

1 4 GRU. 2-016 
Znak:[REDACTED] 

[REDACTED]

Na podstawie art.20 ustawy z 24.01.1991 r. o kombatant6w oraz niekt6rych osobach bt;df)cych 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego w brzmieniu ustawowym przepisami ustawy z 
24.01.1997 r. (Dz.U. Nr.154, poz.83)-kombatantom i innym osobom uprawnionym Zaklad 
Ubezpieczen Spolecznych I Oddzial w Warszawie Wydzial Realizacji Um6w 
Mi<;dzynarodowych po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie uprawnien kombatanckich odmawia 
Pan/i prawa do swiadczenia. 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. I I 6 ustl i 5 ustawy postt;powanie w sprawie swiadczen wszczyna sit; na 
podstawie wniosku zainteresowanego. Do wniosku w sprawie przyznania swiadczen i ich 

. �wysol<Osci, powinn)'o-ycdolijczone dowoay'uzas-aar\faj<!ceptawo do lych swiadczer\; ok,dlorne. 
w rozporzf)dzeniu Rady Ministr6w z dn. 07.02.1983 r. w sprawie post;;powania o swiadczenia 
emerytalno-rentowe i zasad wyplaty tych swiadczen (Dz. U .Nr I 0, poz.49). 

Uprzejmie zawiadamiamy :i:e nie nadeslal Pan dokumentu ( oryginalu decyzji przyznajf)cej 
Panu uprawnienia kombatanckie) o czym informowalismy Pana w pismie z dnia 03.08.2016r. i 
29.09.2016r. 

W zwif)zku z powy:i:szym odmawia sit; przyznania swiadczen kombatanckich. 

POUCZENIE 

Je:i:eli Pan(i) uwa:i:a, :i:e niniejsza decyzja nie jest zgodna z przepisami lub ze stanem faktycznym, 
mo:i:e wnies6 odwolanie - za posrednictwem Oddziaiu ZUS, kt6ry wydai decyzjt; - do Sf!uu 
Okrt;gowego - Sf!dU Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, w terminie miesilJcca od dor<;czenia 
decy2:ji. Po uplywie tego terminu decyzja staje si<; prawomocna. Odwolanie mo:i:na sporzf)dzi6 na 
pismie ( w 2 egzemplarzy) lub wnies ustnie do protokolu. Post;;powan1e odwolawcze w sprawach 
z zakresu ubezpieczen spolecznych jest wolne od oplat. 
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REJECTION

Pursuant to Article [legislation], the Social Security Office (Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, I Oddzial w 
Warszawie - Wydzial Realizacji Umow Miedzynarodowych), your application for veteran status has been 
rejected.

JUSTIFICATION

Pursuant to Article 116, item 1 and 5, the procedure is commenced upon application of the interested party. 
The application for benefits and amount money set should be accompanied by evidence confirming the rights 
to the benefits, as set out in the Ministerial Council decree of 07.02.1983 in relation to the procedure of pension 
and retirement benefits and methods of payment (Official Journal no 10, item 49). We wish to advise that you 
did not send the document (original decision awarding you the veteran rights) and we did advise you of it in 
our letters dated 03.08.201 and 29.09.2016. In light of the above, your application for veteran benefits cannot be 
approved. 

GUIDE

If you believe that this decision does not comply with the regulations or the facts as they are know, you can 
apply - through the Social Security Office issuing the decision - to the Employment and Social Security Court, 
within one month from the date of receipt of the decision. The appeal can be submitted in writing (2 copies) or 
verbally as minutes. Appeals in the matters of social security are free of charge. 

Translation by Eva Hussain, Polaron
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