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Rozdział 1.

Wzory odnoszące się do u.p.s.
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1. Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego
(art. 39 u.p.s.)

2. Decyzja o odmowie przyznania zasiłku celowego
(art. 39 u.p.s.)
3. Decyzja o przyznaniu zasiłku okresowego
(art. 38 u.p.s.)

5. Decyzja o przyznaniu specjalnego zasiłku celowego
(art. 41 pkt 1 u.p.s.)

6. Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego na pokrycie
strat powstałych w wyniku zdarzenia losowego
(art. 40 ust. 1 u.p.s.)
7. Decyzja o przyznaniu zasiłku celowego na pokrycie
strat powstałych w wyniku klęski żywiołowej
lub ekologicznej (art. 40 ust. 2 u.p.s.)

8. Decyzja przyznająca świadczenia pod warunkiem
zwrotu (art. 41 pkt 2 u.p.s.)
9. Decyzja o przyznaniu zasiłku na ekonomiczne
usamodzielnienie (art. 43 u.p.s.)

10. Decyzja o przyznaniu składek na ubezpieczenie
emerytalne i rentowe (art. 42 u.p.s.)
12. Decyzja o odmowie przyznania usług opiekuńczych
(art. 50 u.p.s.)
13. Decyzja o przyznaniu specjalistycznych
usług opiekuńczych (art. 50 u.p.s.)
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4. Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego
(art. 37 u.p.s.)

11. Decyzja o przyznaniu usług opiekuńczych
(art. 50 u.p.s.)
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14. Decyzja o udzieleniu pomocy w formie pobytu
w mieszkaniu chronionym (art. 53 u.p.s.)
15. Decyzja o skierowaniu do ośrodka wsparcia
(art. 51, art. 51a u.p.s.)

16. Decyzja o skierowaniu do domu pomocy społecznej
(art. 59 u.p.s.)

17. Decyzja ustalająca opłatę za pobyt w domu
pomocy społecznej (art. 59 w związku z art. 60 u.p.s.)

18. Decyzja o odmowie skierowania do domu pomocy
społecznej (art. 59 w związku z art. 54 u.p.s.)
19. Decyzja o zwolnieniu z opłaty za pobyt
w domu pomocy społecznej (art. 64 u.p.s.)
20. Odmowa zwolnienia z opłaty za pobyt
w domu pomocy społecznej (art. 64 u.p.s.)

21. Decyzja o umieszczeniu w domu pomocy społecznej
(art. 59 ust. 2 u.p.s.)

22. Decyzja o przyznaniu pomocy pieniężnej na częściowe
pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego
w rodzinie zastępczej (art. 78 u.p.s.)

23. Decyzja o przyznaniu jednorazowego świadczenia
pieniężnego na pokrycie wydatków związanych
z potrzebami przyjmowanego do rodziny zastępczej
dziecka (art. 78 ust. 7a u.p.s.)

24. Decyzja o przyznaniu świadczenia pieniężnego
na pokrycie dodatkowych wydatków dziecka
umieszczonego w rodzinie zastępczej, związanych
z wystąpieniem zdarzenia losowego
(art. 78 ust. 7b u.p.s.)

25. Decyzja o ustaleniu opłaty za pobyt dziecka w rodzinie
zastępczej (art. 79 u.p.s.)

26. Decyzja o odstąpieniu od ustalenia opłaty za pobyt
dziecka w rodzinie zastępczej (art. 79 ust. 5 u.p.s.)
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27. Decyzja o ustaleniu opłaty za pobyt w całodobowej
placówce opiekuńczo-wychowawczej (art. 81 u.p.s.)

28. Decyzja o przyznaniu pomocy na usamodzielnienie
(art. 88 u.p.s.)
29. Decyzja o odmowie przyznania pomocy
na usamodzielnienie (art. 88, art. 89 ust. 7 u.p.s.)

30. Decyzja o przyznaniu pomocy na kontynuowanie
nauki (art. 88 u.p.s.)

31. Decyzja o odmowie przyznania pomocy pieniężnej
na kontynuowanie nauki (art. 88, art. 89 ust. 7 u.p.s.)
32. Decyzja o zawieszeniu pomocy
na usamodzielnienie lub na kontynuowanie nauki
(art. 89 ust. 9 i ust. 10 u.p.s.)
33. Decyzja o zaprzestaniu udzielania pomocy
na kontynuowanie nauki (art. 89 ust. 8 u.p.s.)

34. Decyzja o zawieszeniu prawa do świadczeń z pomocy
społecznej (art. 13 ust. 2 u.p.s.)
35. Decyzja o uchyleniu decyzji ostatecznej
(art. 106 ust. 5 u.p.s.)
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36. Decyzja o zmianie decyzji ostatecznej
(art. 106 ust. 5 u.p.s.)

37. Decyzja o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń
(art. 104 ust. 3 w związku z art. 98 u.p.s.)
38. Decyzja o zwrocie świadczeń (art. 104 u.p.s.)

Rozdział 2.
Wzory odnoszące się do k.p.a.

39. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z urzędu
(art. 61 § 4 k.p.a.)
40. Postanowienie o przekazaniu podania organowi
właściwemu (art. 65 k.p.a.)
41. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość
(art. 22 § 1 k.p.a.)
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42. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość
przez sąd administracyjny (art. 22 § 1 k.p.a.)

43. Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie
(art. 36 k.p.a.)

44. Postanowienie o wyłączeniu pracownika
(art. 24 § 3 k.p.a.)
45. Protokół z wniesionego ustnie podania
(art. 67 w związku z art. 63 § 1 i § 3 k.p.a.)
46. Protokół z przesłuchania strony
(art. 67 w związku z art. 86 k.p.a.)

47. Postanowienie o odmowie udostępnienia akt
(art. 74 § 2 k.p.a.)
48. Wezwanie do usunięcia braków podania
(art. 64 § 2 k.p.a.)

49. Zawiadomienie o pozostawieniu podania
bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.)

50. Postanowienie o zawieszeniu postępowania
(art. 97 i 98 w związku z art. 101 k.p.a.)
51. Decyzja o umorzeniu postępowania
(art. 105 k.p.a.)

52. Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami
i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów
i materiałów (art. 81 w związku z art. 10 k.p.a.)
53. Decyzja wydawana w trybie samokontroli
(art. 132 k.p.a.)

54. Postanowienie o sprostowaniu błędów lub omyłek
(art. 113 k.p.a.)
55. Postanowienie o wznowieniu postępowania
(art. 149 k.p.a.)

56. Postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji
(art. 152 k.p.a.)
57. Decyzja o uchyleniu decyzji dotychczasowej
i orzeczeniu o istocie sprawy w wyniku wznowienia
postępowania (art. 151 § 1 pkt 2 k.p.a.)
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58. Decyzja o odmowie wznowienia postępowania
(art. 149 § 3 k.p.a.)

59. Decyzja o zmianie niewadliwej decyzji ostatecznej
(art. 155 k.p.a.)
60. Odmowa uchylenia decyzji
(na podstawie art. 155 k.p.a.)

61. Sygnalizacja nieważności decyzji (art. 156 k.p.a.)

62. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji (art. 162 § 1 k.p.a.)
63. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia
lub zaświadczenia o żądanej treści (art. 219 k.p.a.)

Akty prawne

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej

USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego
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