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Program kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” 
 

 

§ Podstawa prawna 

• ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin                      
,,Za życiem” (Dz. U. z 2020  r., poz. 1329)  

• uchwała nr 160 Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2016 r. (M.P. poz.1250) 
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1. Zakres podmiotowy 
 

 

 kobiety w  okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu i ich rodziny 

 osoby niepełnosprawne i ich rodziny 

 rodziny z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności  

 dzieci i młodzież posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych 

 

 
 
 

 

2. Cele Programu 
 

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

 zapewnienie kompleksowego wsparcia u asystenta rodziny w zakresie uzyskania poradnictwa  

w przezwyciężaniu trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej,   

w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, dostępu do rehabilitacji społecznej  

i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej 

 uzyskanie 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 

 zabezpieczenie opieki dla osób niepełnosprawnych oraz wsparcie członków rodziny w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym 

poprzez możliwość uzyskania pomocy rodzinie, w formie ,,opieki wytchnieniowej” w związku ze zdarzeniem losowym, pomocą 

w załatwieniu codziennych spraw lub potrzebą odpoczynku opiekuna, uczestnictwem członka rodziny w aktywizacji zawodowej 

organizowanej przez powiatowy urząd pracy, podjęciem przez członka rodziny zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze 

czasu pracy.  

 ,,pomoc w domu” – w ramach prac społecznie użytecznych -  wsparcie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych  
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w realizacji codziennych obowiązków domowych, aktywizacja osób bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych. 

 
 

 

 

3. Warunki  i zakres uzyskania  pomocy 
 

 Kontakt z pracownikiem socjalnym 
 Katalog kompleksowego wsparcia - wniosek o objęcie pomocą asystenta rodziny 
  Jednorazowe świadczenie pieniężne  przysługuje bez względu na osiągane dochody przy spełnieniu  warunków: 

• wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się  w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, wniosek złożony 
po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania (zakładka Interesanci –druki do pobrania) 

• posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną 
chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, które 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  

• zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu 
wystawione przez lekarza lub   położną 

 

UWAGA ! 
• jednorazowe świadczenie nie przysługuje  w przypadku urodzenia martwego dziecka wymóg 

• legitymowania się zaświadczeniem o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, 
nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko. Jednorazowe świadczenie nie 
przysługuje jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to dom pomocy 
społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, 
szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej. 

• z wnioskiem o jednorazowe świadczenie, będzie mogła wystąpić: matka, ojciec, a także opiekun prawny albo opiekun faktyczny 
(opiekun faktyczny, to osoba faktycznie zajmująca się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie 
dziecka), będący świadczeniobiorcą świadczeń opieki zdrowotnej lub osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na 
podstawie przepisów o koordynacji -w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 1807, 1860 i 1948) – spełnienie tego warunku 
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wnioskodawca potwierdza podpisując wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia zawierający odpowiednie 
oświadczenie w części II wniosku.  

• jednorazowe świadczenie, podobnie jak świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze, podlega unijnej koordynacji 
systemów zabezpieczenia społecznego, w przypadku gdy osoba uprawniona do jednorazowego świadczenia lub członek 
rodziny tej osoby przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o 
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (tj. w kraju UE, EOG lub Szwajcarii i nie jest to pobyt turystyczny, leczniczy 
ani związany z podjęciem nauki), wniosek wraz z dokumentami zostanie przekazany marszałkowi województwa w celu 
ustalenia, czy w danej sprawie zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego 

• jednorazowe świadczenie, nie podlega egzekucji ani opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ponadto, 
otrzymane jednorazowe świadczenie nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń, w tym do 
świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego 

 ,, Pomoc w domu” – wniosek opiekuna/rodzica, udokumentowana niepełnosprawność dziecka – usługa nieodpłatna 
zapewniona przez 10 godzin tygodniowo w ramach prac społecznie użytecznych, usługa nie stanowi opieki nad osobą 
niepełnosprawną 

 ,, Opieka wytchnieniowa” – wniosek opiekuna,  udokumentowana  niepełnosprawność członka rodziny osoba dorosła – 
znaczny stopień  i  spełnienie kryterium dochodowego – 1.200 netto na osobę w  rodzinie. Możliwość uzyskania bezpłatnej  
opieki do 120 godzin w roku kalendarzowym 

 
 
 


