
Świadczenie "za życiem"  

Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i 

nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu. 

Podstawa prawna: 

 ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za Życiem’’ (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1860); 

 ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz. 114 ze zm.); 

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. 

z 2016 r. poz. 23 ze. zm.); 

 rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia2016 r. 

w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, 

u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 

chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub 

w czasie porodu (Dz. Z 2016 r. poz. 2234) 

Z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w 

prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przyznaje się, na to dziecko, 

jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł. 

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu 

albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. 

 Jednorazowe świadczenie przysługuje osobom uprawnionym do świadczeń opieki 

zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1973 i 1807). Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie 

albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie 

rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, stwierdza w 

zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i 

ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli 

kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. 

Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub 

zaświadczeniem wystawionym przez położną. 

Osoby ubiegające się o świadczenie składają następujące dokumenty: 

1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się 

dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 

nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie 

rozwoju dziecka lub w czasie porodu(wzór do pobrania poniżej) 

2. Zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 

nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie 



rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia 

zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego 

specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, 

perinatologii lub neonatologii;(wzór do pobrania w poniższym linku) 

3. Zaświadczenie lekarskie /zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające 

pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży 

do porodu − wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą 

w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru 

zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. poz. 1234). 

Wymóg dostarczenia zaświadczenia lekarskiego /zaświadczenia wystawionego 

przez położną nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami 

faktycznymi dziecka, a także do osób, które przysposobiły. 

 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy 

od dnia narodzin dziecka.  

Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania. 

Przyznanie jednorazowego świadczenia następuje na podstawie decyzji 

administracyjnej wydanej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku. 

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom. 

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego. 

  

Gdzie można złożyć wniosek? 

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, w Dziale 

Świadczeń rodzinnych pokój nr 8, ul. Jana Pawła II 312, 34-425 Biały Dunajec lub Na 

Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy, na parterze budynku. 

 

 

 


