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 KARTA USŁUG  
KU-ŚR-13 - wersja Nr 5 

 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. 
MIEJSCE 

ZAŁATWIENIA SPRAWY  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 9, 37-100 Łańcut 
Dział Świadczeń Rodzinnych - pok. 1, 2, 3, 4, 5  
tel. (17) 225 33 25, fax (17) 225 61 67,  adres e-mail: mops@mopslancut.pl 
godziny pracy: poniedziałek – piątek od 7:00 do 15:00 
W każdą środę Ośrodek pełni dyżur do godz. 17:00 

PODSTAWA 

PRAWNA  

1. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 473), 

2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2220 z późn. zm.), 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 

z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), 

4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2016 r. 

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

u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę 

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

porodu (Dz. U. z 2016 r. poz. 2234), 

5. Rozporządzenie 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. z 2010 r., Nr 

183, poz. 1234). 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA 

SPRAWY  

Przez wydanie decyzji administracyjnej. 

WYMAGANE 

DOKUMENTY  

1. Wniosek o przyznanie 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. 

2. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką 

medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu zgodnie z rozporządzeniem 

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. z 2010 r. Nr 183 poz. 

1234). 

3. 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. 

4. Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy  / do wglądu./ 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczenia wymagają 

potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik Działu Świadczeń 

Rodzinnych  może domagać się takiego dokumentu. 

OPŁATY  Nie podlega opłacie. 

TERMIN ZAŁATWIENIA 

SPRAWY  

Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później 

niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch 

miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

TRYB ODWOŁAWCZY  Od decyzji administracyjnej przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15 za pośrednictwem Kierownika 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 9, w terminie 14 dni  

od doręczenia decyzji stronie. Odwołanie nie podlega opłatom. 



 

 

 

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania  strona może zrzec się prawa do wniesienia                          

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. 

Z dniem  doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa                   

do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna 

i prawomocna. 

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu 

odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.  

INFORMACJE 

DODATKOWE  

Świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi 

faktycznemu dziecka bez względu na dochód rodziny. 

Świadczenie ma charakter jednorazowy i jest przyznane z tytułu urodzenia się żywego dziecka, 

posiadającego zaświadczenie 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, w którym 

lekarz ten stwierdzi ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 

życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.  

Postępowanie w sprawie przyznania świadczenia wymaga złożenia wniosku przez uprawnione 

osoby. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia osoba uprawniona składa w terminie 12 

miesięcy od dnia narodzin dziecka. 

W przypadku zaistnienia wątpliwości organ przyznający świadczenie przeprowadza 

postępowanie wyjaśniające. 

Sporządził  Zofia Szlęk-Paśko – Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych 

Zatwierdził Marek Rupar – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łańcucie 

Ostatnia aktualizacja  Listopad – 2019 r. 


