
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ ŻYWEGO DZIECKA
informacja

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowo 
w wysokości 1000 zł na dziecko.
 
Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje:

1) matce lub ojcu dziecka,
2)  opiekunowi prawnemu albo 
3) opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się 

dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie 
dziecka)
jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł. 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje jeżeli matka dziecka 
pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. 
Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 
należy dołączyć stosowne zaświadczenie potwierdzające powyższe. Zaświadczenie o 
pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną może wystawić lekarz lub położna. 
Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy 
osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które 
przysposobiły dziecko. 
 
Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia 
narodzin dziecka. W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką
faktyczną albo dziecka przysposobionego wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia 
objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18-
go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Podstawowe dokumenty, które należy dołączyć do wniosku:
- kopia dowodu osobistego,
- kopia odpisu aktu urodzenia dziecka,
- zaświadczenie od lekarza lub położnej o pozostawaniu pod opieką medyczną od 10 tygodnia
ciąży do dnia porodu,
- świadectwa pracy, umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło, pit-y 11 i inne niezbędne 
dokumenty do udokumentowania dochodu utraconego i uzyskanego,
- nakaz płatniczy za wymagany rok (w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne),
- w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci wszelka dokumentacja potwierdzająca 
powyższe np. wyrok rozwodowy i alimentacyjny, odpis aktu zgonu drugiego rodzica dziecka,
- inne niezbędne dokumenty wymagane do rozpatrzenia wniosku.


