
Świadczenie "za życiem" 

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 przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości
4 000 zł.

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 to osób będących opiekunami prawnymi
albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób które przysposobiły dziecko).

Ciężkie i  nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które
powstały  w  prenatalnym  okresie  rozwoju  dziecka  lub  w  czasie  porodu,  stwierdza  lekarz
ubezpieczenia zdrowotnego posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie
położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U.
2016 poz. 1860) określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do
świadczeń opieki zdrowotnej i instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Wsparcie realizowane jest przez:

• zapewnienie  dostępu  do  informacji  w  zakresie  rozwiązań  wspierających  rodziny  oraz
kobiety w ciąży; 

• zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej; 
• zapewnienie  odpowiednich  świadczeń  opieki  zdrowotnej  dla  kobiety  w  okresie  ciąży,

porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji
niepowodzeń położniczych. 

Wsparcie o którym mowa wyżej obejmuje także zapewnienie:

• dostępu do poradnictwa rozwiązań wspierających rodzinę; 
• jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia 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; 

• odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem
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; 

• dostępu  do  usług  koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych,  ze  szczególnym
uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie
albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,  które powstały w prenatalnym okresie
rozwoju dziecka albo w czasie porodu; 

• możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego; 
• innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej. 



Prawo do jednorazowego świadczenia „Za życiem” przysługuje:

• matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, bez
względu na dochód. 

Wymagane dokumenty:

·  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,

·  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,  neonatologii,  neurologii  dziecięcej,  kardiologii
dziecięcej  lub chirurgii  dziecięcej  (wzór można pobrać ze strony Ministerstwa Zdrowia:
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/)

· 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 dziecko.

Dodatkowe informacje:

Wniosek  o  wypłatę  jednorazowego  świadczenia  „Za  życiem”  należy  złożyć  w terminie
12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony się bez
rozpoznania.

Przyznanie  i  wypłata  jednorazowego  świadczenia  następuje  na  podstawie  decyzji.
Od decyzji  służy  stronie  prawo  wniesienia  odwołania  do  Samorządowego  Kolegium
Odwoławczego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom. 

 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 ze zm.); 

• ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220
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

http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/


życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U z
2016 r. poz. 2234); 
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