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Nazwa procedury: Jednorazowe świadczenie „Za życiem” 

 

Podstawa prawna: 

 ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  
(t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1329) 

 rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 
2016r. 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. U. z 2016r. poz. 2234) 

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) 

Wymagane dokumenty: 

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia (wg wzoru stanowiącego 
załącznik do rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2016r.). 

 
Do wniosku należy dołączyć odpowiednio: 

 zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, 
potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 
tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka (wg 
wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 
września 2010r.); 

 zaświadczenie wystawione przez lekarza 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 neonatologii, 
neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej, w którym lekarz 
stwierdzi ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę 
zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub  
w czasie porodu; 

 prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub 
zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym 
postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka; 

 orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; 

 inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania 
jednorazowego świadczenia będącego przedmiotem wniosku. 

Opłaty:      Postępowanie nie podlega opłatom 

Termin załatwienia: 

Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż do dwóch 
miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (tj. złożenia wniosku)   
  
UWAGA! 
Do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania 
określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień 
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 
O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, 
podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. 



Sposób załatwienia sprawy: wydanie decyzji administracyjnej 

Miejsce złożenia dokumentów: 

Centrum Usług Społecznych w Bojszowach 
 
ul. Sierpowa 38 
43-220 Świerczyniec 
e-mail: kontakt@cus.bojszowy.pl  
tel. 32 328 93 05 wew. 21 lub 26  
 
Godziny urzędowania: 
 
Poniedziałek 7.30-17.00 
Wtorek-czwartek 7.30-15.30 
Piątek: 7.30 – 14.00 

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Centrum Usług 
Społecznych w Bojszowach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 

Dodatkowe informacje: 

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie 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, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej 
lub chirurgii dziecięcej, stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 
nieuleczalną chorobę zagrażającą 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. 
Prawo do jednorazowego świadczenia ustala się na wniosek osób, o których mowa 
powyżej. 
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od 
dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania. 
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 (nie dotyczy osób będących prawnymi 
lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko). 

 


