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   NR ŚR/16 JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO 
CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNA CHOROBĘ ZAGRAŻAJACĄ    

                                ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU 

Podstawa prawna 

   Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.) 

 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 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Decyzja administracyjna 

Wymagane  
dokumenty  

I. Wniosek o świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano 

ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażającą życiu, 

które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu  

(załącznik), do którego należy dołączyć odpowiednio: 

 

1. zaświadczenie lekarskie, potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo 

nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie 

rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być 

wystawionego przez lekarza z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub 

wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w 

dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.  

2. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną 

potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 

10 tygodnia ciąży do porodu z co najmniej jedną wizytą w każdym trymestrze ciąży 

(zaświadczenie musi być wydane wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra 

Zdrowia z dnia 14.09.2010r.- Dz. U. z 2010 r. poz. 1234); 

3. inne dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia  

Od 1 stycznia 2017 r., z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i 

nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, 

przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł. Jednorazowe 

świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo 

opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód. 

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy 

od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez 

rozpoznania. Ustawa nie ogranicza prawa do jednorazowego świadczenia tylko do 

dzieci urodzonych po 31 grudnia 2016 r. Jednorazowe świadczenie przysługiwać 

będzie również na dzieci urodzone w 2016 r., jeżeli wniosek zostanie złożony  

w terminie 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka. 
 

Opłaty  
 

Nie pobiera się opłat 
 

Termin załatwienia 
sprawy   

Do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów przez stronę, 

w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy 

Tryb odwoławczy  
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu za pośrednictwem organu 

wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

Komórka  

odpowiedzialna  

Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze 

 1 samodzielne stanowisko ds. Świadczeń rodzinnych 

Osoba właściwa do 

załatwienia sprawy 

Urszula Pelczarska-Konkol inspektor ds. świadczeń rodzinnych,  

parter, pok. nr 10 i 11 tel. 016 642 31 42 wew. 25 

Inne informacje  
Decyzja administracyjna  zostanie przesłana do Wnioskodawcy pocztą za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru lub może być odebrana osobiście   

Opracował:  Urszula Pelczarska-Konkol inspektor ds. Świadczeń rodzinnych  01-02-2017 r. 

Sprawdził:  Teresa Argasińska Sekretarz 03-02-2017 r. 

Zatwierdził: Jacek Sołek – Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga –  06-02-2017 r. 
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