
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ ŻYWEGO DZIECKA 
 
 Przysługuje w wysokości 1 000,00 zł na jedno dziecko, w terminie 12 miesięcy 

od dnia narodzin dziecka*.  
 Zapomoga przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu albo faktycznemu 

dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z 
wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka). 

 Zapomoga jednorazowa przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką 
medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu**.  

 Od 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 
przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy 
kwoty 1922,00 zł netto (Dz.U. z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o 
świadczeniach rodzinnych poz. 1255). 

 W przypadku urodzenia się żywego dziecka przed dniem wejścia w życie ustawy 
zmieniającej tj. przed 1 stycznia 2013 r.,  jednorazową zapomogę z tytułu 
urodzenia się dziecka przyznaje się na podstawie przepisów dotychczasowych tj. 
bez kryterium dochodowego. Również w przypadku dziecka objętego opieką 
prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego -  jednorazową 
zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, przyznaje się na podstawie przepisów 
dotychczasowych, jeżeli dziecko zostało objęte tą opieką albo przysposobione 
przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniające. 

 Przy ustalaniu prawa do przedmiotowego świadczenia, w szczególności 
ustalenia czy spełnione jest kryterium dochodowe,  mają zastosowanie przepisy 
dotyczące ustalania dochodu określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych 

 

Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpatrzenia.  
 
*  w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką 

faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia 
dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 
18 roku życia.  

**  nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka,   
a także do osób, które przysposobiły dziecko 

 
Wymagane dokumenty:  
1. Potwierdzenie tożsamości i miejsca zamieszkania wnioskodawcy - kopia dowodu 

osobistego (oryginał do wglądu pracownika), potwierdzenie czasowego 
zameldowania, potwierdzenie pobytu np. prze sołtysa, dodatkowo dla opiekuna 
prawnego - orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego, dla opiekuna 
faktycznego – prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie 
lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym 
postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, dla osoby uczącej 
się - akty zgonu rodzica/ów lub/i wyrok sądu orzekający alimenty od rodzica/ów. 

2. Odpis aktu urodzenia dziecka. 
3. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną 

potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną w okresie nie później niż od 
10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Ponadto zaświadczenie ma potwierdzać 
świadczenia udzielane kobiecie w ciąży, co najmniej raz w każdym trymestrze 
ciąży (nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami 
dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko). 

4. Dokumenty dotyczące ustalenia dochodu rodziny – analogicznie jak do zasiłku 
rodzinnego. 

 


