
Wzory dokumentów zawarte w suplemencie elektronicznym: 

1. Notatka służbowa o pozostawieniu podania bez rozpoznania ze względu na brak adresu  

2. Wezwanie do uzupełnienia wniosku – świadczenia rodzinne 

3. Wezwanie do uzupełnienia wniosku – świadczenia wychowawcze 

4. Wezwanie do poprawienia wniosku – świadczenia rodzinne 

5. Wezwanie do poprawienia wniosku – świadczenie wychowawcze 

6. Wezwanie do uzupełnienia wniosku z uwagi na brak podpisu 

7. Notatka służbowa dotycząca podpisania wniosku w siedzibie organu 

8. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów – świadczenie rodzinne 

9. Wezwanie do uzupełnienia dokumentów – świadczenie wychowawcze 

10. Notatka służbowa z wezwania telefonicznego 

11. Notatka służbowa o uzupełnieniu braków formalnych po terminie 

12. Notatka służbowa o znajdowaniu się dokumentów w aktach innej sprawy 

13. Zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia 

14. Pismo o przekazaniu do samorządowego kolegium odwoławczego zażalenia na bezczynność 

15. Przykładowe pełnomocnictwo 

16. Wezwanie do uzupełnienia pełnomocnictwa 

17. Pismo o przekazaniu sprawy według właściwości 

18. Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość 

19. Zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie 

20. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania 

21. Decyzja odmawiająca zasiłku rodzinnego ze względu na umieszczenie w rodzinie zastępczej 

22. Decyzja odmawiająca przyznania zasiłku rodzinnego ze względu na uprawnienie do zasiłku na 
własne dziecko 

23. Decyzja odmawiająca przyznania zasiłku rodzinnego ze względu na niezasądzenie alimentów  

24. Decyzja odmawiająca przyznania zasiłku pielęgnacyjnego 

25. Decyzja odmawiająca przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego 

26. Decyzja odmawiająca przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego ze względu na brak 
obowiązku alimentacyjnego  

27. Decyzja odmawiająca przyznania świadczenia pielęgnacyjnego 

28. Decyzja odmawiająca specjalnego zasiłku opiekuńczego ze względu na brak opieki 

29. Decyzja uchylająca decyzję o przyznaniu świadczenia na wniosek strony 



30. Decyzja odmawiająca świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko i przyznająca 
świadczenie na drugie dziecko 

31. Decyzja przyznająca świadczenie na dziecko, które kończy 18 lat 

32. Decyzja odmawiająca przyznania zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (dziecko nie 
urodziło się żywe) 

33. Decyzja przyznająca jednorazową zapomogę opiekunowi prawnemu 

34. Pismo do marszałka województwa o ustalenie, czy w sprawie maja zastosowanie przepisy o 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 

35. Uchylenie decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego ze względu na istnienie koordynacji 

36. Uchylenie decyzji o przyznaniu zasiłku rodzinnego ze względu na istnienie koordynacji w dniu 
wydania decyzji  

37. Zawiadomienie o wstrzymaniu wypłaty zasiłku rodzinnego 

38. Decyzja odmawiająca przyznania zasiłku rodzinnego w związku z pobieraniem świadczeń za 
granicą RP 

39. Decyzja wydana w trybie autokontroli 

40. Pismo przekazujące odwołanie 

41. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie uchylenia/zmiany decyzji  

42. Postanowienie o wznowieniu postępowania 

43. Decyzja o odmowie uchylenia decyzji dotychczasowej 

44. Wniosek organu o stwierdzenie nieważności własnej decyzji 

45. Pismo przekazujące wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji 

46. Postanowienie o sprostowaniu decyzji 

47. Decyzja w sprawie świadczeń nienależnie pobranych przez inną osobę 

48. Decyzja o umorzeniu należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych 

49. Decyzja o odmowie umorzenia należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych 

50. Zmiana decyzji w związku z marnotrawieniem zasiłku rodzinnego 

51. Zmiana decyzji w związku z marnotrawieniem świadczenia wychowawczego 

 


