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Uprawnienia wynikające z ustawy  
z dnia 4 listopada 2016 roku  

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Wsparcie asystenta rodziny

Rodziny z dzieckiem, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie 
albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym 
okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, a także kobiety w okresie ciąży, porodu 
i połogu, w szczególności kobiety w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń 
położniczych są uprawnione do poradnictwa w zakresie:

•  przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka,
•  wsparcia psychologicznego,
•  pomocy prawnej,
•  dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

W Cieszynie poradnictwo w tym zakresie koordynowane jest przez asystentów rodziny 
zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Cieszynie. 

W celu uzyskania pomocy ze strony asystenta rodziny, osoby uprawnione powinny 
złożyć wniosek do Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie. 

Szczegółowe informacje na temat wsparcia asystentów rodziny można uzyskać 
w Zespole ds. wspierania rodziny i pieczy zastępczej w Punkcie Terenowym Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie przy ul. Towarowej 6, bądź pod numerem 
telefonu: 33 852 01 55.

Informacje na temat wszystkich uprawnień wynikających z ustawy  
z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”  

można znaleźć na stronach internetowych: www.mops.cieszyn.pl,  
www.mpips.gov.pl, www.mz.gov.pl
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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.

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:

•  wynosi 4000 zł,
•  przysługuje ojcu lub matce dziecka, a także opiekunowi prawnemu albo opiekunowi 

faktycznemu dziecka bez względu na wysokość dochodu,
•  przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 

tygodnia ciąży do porodu.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za 
granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka chyba, że przepisy o koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu 
społecznym stanowią inaczej.

Wniosek o wypłatę świadczenia:

•  składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin, wnioski złożone po tym terminie 
pozostawia się bez rozpatrzenia,

•  druk wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.mops.cieszyn.pl bądź 
bezpośrednio w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Cieszynie przy ul. Skrajnej 5.

Wymagane dokumenty do wniosku:

•  zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające 
pozostawanie pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do 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 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub 
tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.

Wnioski należy składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej przy ul. Skrajnej 5. 

Szczegółowe informacje w sprawie świadczenia można uzyskać pod numerem telefonu 
33 479 49 40. 


