
ZAŁACZNIKI DO WNIOSKU:
Ubiegając się o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowej 
zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć zaznaczone dokumenty:

□ kserokopia dowodu osobistego:
- świadczenia rodzinne - wnioskodawcy, 
- funduszu alimentacyjny – wnioskodawcy oraz pełnoletnich osób uprawnionych,
- jednorazowa zapomoga – obojga rodziców dziecka, 
□ odpis skrócony aktu urodzenia dziecka w oryginale, 
□ odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany,
□ zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie 
ciąży przez lekarza ginekologa lub położną,
□ w przypadku zameldowania poza Malborkiem wymagane jest zaświadczenie z Organu właściwego dla miejsca zameldowania, że nie 
zostało pobrane wnioskowane świadczenie,
□ kserokopia odpisu skróconego aktu zgonu wraz z oryginałem do wglądu,
□ zaświadczenie  lub oświadczenie każdego, pełnoletniego członka rodziny, wydane przez właściwy Urząd Skarbowy za 2010 rok 
zawierające informacje o przychodach, dochodach, podatku należnym, składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
□ zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość nieopodatkowanych dochodów za 2010 rok (alimenty, stypendia, diety, 
należności  z  tytułu wynajmu,  renty  z  Unii  Europejskiej,  fundusz  alimentacyjny,  dochody uzyskane  za  granicą  z  tytułu  podjęcia 
zatrudnienia),
□ zaświadczenie organu gminy lub oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych 
znajdujących się w posiadaniu rodziny w roku 2010,
□ kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wraz z oryginałem do wglądu,
□ zaświadczenie  lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły wyższej oraz w przypadku 
rozpoczynania przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego, 
□ kopię odpisu prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o 
alimenty lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem wraz z oryginałem do wglądu,
□ kopię prawomocnego odpisu wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców 
wraz z oryginałem do wglądu,
□ kopię prawomocnego odpisu wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację wraz z oryginałem do wglądu,
□ w przypadku dłużnika zagranicznego, zaświadczenie z Sądu Okręgowego o bezskuteczności egzekucji,
□ zaświadczenie lub oświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za dwa 
ostatnie miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku)
□ zaświadczenie od komornika potwierdzające wysokość wyegzekwowanych i przekazanych wierzycielom alimentów za rok 2010,
□ przekazy,  przelewy  pieniężne  dokumentujące  faktyczną  wysokość  otrzymanych  alimentów  oraz  zaświadczenie  od  komornika 
prowadzącego postępowanie egzekucyjne dokumentujące faktyczną wysokość alimentów płaconych na rzecz osoby spoza rodziny za 
rok 2010,
□ zaświadczenie potwierdzające wysokość opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie  lub 
oświadczenie  wnioskodawcy  potwierdzające  wysokość  opłaty  za  pobyt  członka  rodziny  w  instytucji  zapewniającej  całodobowe 
utrzymanie wraz z dowodem wniesionej opłaty
□ zaświadczenie lub oświadczenie wnioskodawcy potwierdzające niekorzystanie z całodobowej opieki nad dzieckiem w przypadku 
umieszczenia dziecka w specjalnym ośrodku szkolno - wychowawczym
□ zaświadczenie naczelnika aresztu lub zakładu karnego o okresie przebywania drugiego z małżonków w areszcie lub w zakładzie 
karnym,
□ zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o widnieniu w ewidencji osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
□  w  przypadku  ubiegania  się  o  świadczenie  pielęgnacyjne  zaświadczenie  z  Powiatowego  Urzędu  Pracy  potwierdzające,  że 
wnioskodawca  nie figuruje w ewidencji osób bezrobotnych, 
□ zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie, a także jego okres,
□ zaświadczenie od pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie na jaki został udzielony oraz o okresach zatrudnienia 
wraz  z  zaświadczeniem organu  emerytalno-rentowego  potwierdzające  fakt,  że  osoba  ubiegająca  się  o  urlop  wychowawczy  była 
zgłoszona do ubezpieczeń społecznych  lub oświadczenie wnioskodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie na jaki został 
udzielony  oraz  o  okresach  zatrudnienia  wraz  z  kopią  imiennego  raportu  miesięcznego  osoby  ubezpieczonej  potwierdzająca 
odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne,
□ dokument potwierdzający utratę dochodu: 
- kserokopia świadectwa pracy wraz z oryginałem do wglądu 
- PITy-11 za 2010r.,
- zaświadczenie lub kserokopia decyzji Powiatowego Urzędu Pracy wraz z oryginałem do wglądu,
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające utratę zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych,
- kopię decyzji o utracie renty, emerytury wraz z oryginałem do wglądu,
- kopię decyzji o likwidacji działalności gospodarczej wraz z oryginałem do wglądu
- inne dokumenty określające datę oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
□ dokument potwierdzający uzyskanie dochodu: 
- zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie oraz wynagrodzenie netto za pierwszy pełen przepracowany miesiąc,
-  kserokopia  decyzji  lub  zaświadczenia  z  PUP  wraz  z  oryginałem  do  wglądu,  potwierdzające  kwotę  uzyskanego  zasiłku  dla 
bezrobotnych lub stypendium dla bezrobotnych za pierwszy pełen miesiąc,
- kopię decyzji o uzyskaniu renty, emerytury wraz z oryginałem do wglądu,
- kopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wraz z oryginałem do wglądu,
- inne dokumenty określające datę oraz miesięczną wysokość uzyskanego dochodu.




