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PREZES RADY MiNlsTRoW
RZECTYP 05 POLITEJ POLSK] EJ

SDT-770- 183 (I)iO9l10

DE c,? TJ g

Warszawa, dnia Z} września 20 t0 r.

DECYZJA

}ia podstawie arl, 82 ust, 1ustawry z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 20a9, nr 153, poz. },227 z poźn. zm.), po

razpatrzeniu wniosku pana Grzegorza Pioterka r.v sprawie przriznania renty specjalnej,
p ostan alviam o d nr ów ić p rzy znan ia śrvi;r d cz en i a.

L-ZASADNtE\IIE

Zgodnie z ań, 8ż ust. 1 ustaw_v o emerl.turach i rentach z Funduszu Ubezpieczert
Społecznych Prezes Rady N{inistrolv w, szczególnie uzasadnionych przypadkach moze
przrlznać emeryturę lub rentę na r.varunkac}r i rv .,vysokości innej niz określone w ustawie
Przyznarrie (1ub odmowa przyznania; emeryturv lub renty na podstawie tego upor.łaznienia
ma charakter uznaniowy.

Świadczenie specjalne moze byc ptzyznanę osobie posiadającej wybitne
i niepor.vtarzalne zasługi w'jakiejś dziedzinie akrywności, np. zalvodol,vej, an!,st]/cznei,

społecznej czy politycznej oraz w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych, wfiątkow.v-ch
zdarzeń losowych. Przy czym św,iadczenia specjalne nie stanor,vią odszkodowania, czy tęż
zadoścuczynienia za doznane krzlłvdy, cierpienia i represje. SPuacja bytowa łvnioskodawcy,
choc brana jest pod u\Ą,agę, jednak nie moze być jedyną przesłanką uzasadniającą przvznanie
takiego swiadczenia.

Okoliczności wynikające z uzasadnienia w,niosku i nadesłanych dokumentów nie dają
poclstaw do przyznania p. Grzegorzowi Pioterkowki świadczenia specjalnego

POtJCZE\IlE

Na podstawie art, 127 § 3 Lłstawy z dnl,a 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowanir
administracyjnego (DzU z 2000 r. nr 98, poz, la"7 | z poźn. zm.) strona niezador,volona

z decyĄi moze zwro§ic się do Prezesa Rady Nfinistrow z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
spra!\y w terminie l4 dni od dnia doręczenia decyzji.

Z upowaznienia
Prezesa Rady V{inistrow

Zastępca Dyrektora Sekrerariatu
Prezesa Rady Ńlinistrow

Rąf"ł Sjemianołyski

Otrzymuje.

Pan Grzegorz Pioterek

Os Złota Jesień 15 c m. 70
3 1-83 ] Krakow


