
JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA 
/art. 15 B  ustawy o świadczeniach rodzinnych /

Podstawa prawna:

1. Ustawa  dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz.
114).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu
rodziny  albo  dochodu  osoby  uczącej  się  stanowiących  podstawę  do  ubiegania  się
o zasiłek rodzinny oraz wysokość świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 959),

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 03  stycznia 2013r. w sprawie
sposobu i  trybu postępowania  w sprawach o świadczenia  rodzinne (Dz.U.  z 2013 r.
poz.3).

4. 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. Nr 183,
poz. 1234).

5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.
z 2013r. poz. 267 z późn. zm.).

Przysługuje:

1. Matce lub ojcu dziecka,
2. Opiekunowi prawnemu,
3. Opiekunowi faktycznemu dziecka,
4. Jednorazowa  zapomoga  z  tytułu  urodzenia  dziecka  przysługuje,  jeżeli  kobieta

pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu

Wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka:

1. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje w wysokości 1000 zł
2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli dochód rodziny

w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922,00 zł 
3. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia 

narodzin dziecka , a a 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 18roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostaje bez 
rozpatrzenia.

Dokumenty:

1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka,
2. Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o jednorazową

zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, tj. dowodu osobistego lub paszportu /oryginał
do wglądu/.

3. Kserokopia  karty  pobytu  w  przypadku  cudzoziemca  przebywającego  na  terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej /oryginał do wglądu/.

4. Kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka/dzieci /oryginał do wglądu/.
5. Dokument potwierdzający zamieszkanie przynajmniej jednego z rodziców lub opiekuna

prawnego na terenie Gminy Brzeszcze, tj.  urzędowe potwierdzenie zameldowania na
pobyt stały lub czasowy.

6. Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające,
że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia
ciąży do porodu.

7. Zaświadczenia  urzędu  skarbowego  albo  oświadczenia  członków  rodziny  o  dochodzie
podlegającym  opodatkowaniu  na  zasadach  określonych  w  art.  27,  30b,  30c  i  30e



ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

8. Oświadczenia  członków  rodziny  rozliczających  się  na  podstawie  przepisów
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez
osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres
zasiłkowy.

9. Oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym
okres zasiłkowy.

10.Zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości
składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  w  roku  kalendarzowym poprzedzającym okres
zasiłkowy.

11.Zaświadczenie właściwego organu gminy, kserokopia nakazu płatniczego /oryginał do
wglądu/ albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach
przeliczeniowych  ogólnej  powierzchni  w  roku  kalendarzowym poprzedzającym okres
zasiłkowy.

12.Umowę  dzierżawy  -  w  przypadku  oddania  części  lub  całości  znajdującego  się
w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej
stosownie  do  przepisów  o  ubezpieczeniu  społecznym  rolników,  albo  oddania
gospodarstwa  rolnego  w  dzierżawę  w  związku  z  pobieraniem  renty  określonej
w przepisach  o  wspieraniu  rozwoju  obszarów  wiejskich  ze  środków  pochodzących
z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej / oryginał do
wglądu/.

13.Umowę zawartą w formie aktu notarialnego – w przypadku wniesienia gospodarstwa
rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

14.Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób
w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody
sądowej,  lub  odpis  zatwierdzonej  przez  sąd  ugody  zawartej  przed  mediatorem,
zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie  lub poza nią /oryginał do
wglądu/.

15.Kserokopię przekazów i przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych
alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub
ugodą  zawartą  przed  mediatorem  do  ich  płacenia  na  rzecz  osoby  spoza  rodziny
/oryginał do wglądu/.

16.W  przypadku  gdy  osoba  uprawniona  nie  otrzymała  alimentów  albo  otrzymała  je
w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej
przed mediatorem:
• zaświadczenie  organu  prowadzącego  postępowanie  egzekucyjne  o  całkowitej  lub

częściowej  bezskuteczności  egzekucji  alimentów,  a  także  o  wysokości
wyegzekwowanych alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów,
lub

• informację  właściwego  sądu  lub  właściwej  instytucji  o  podjęciu  przez  osobę
uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą
albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy
prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną
miejsca  zamieszkania  dłużnika  alimentacyjnego  za  granicą,  jeżeli  dłużnik
zamieszkuje za granicą.

17. Dokument  określający  datę  utraty  dochodu  oraz  miesięczną  wysokość  utraconego
dochodu.

18.Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę
miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku
kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

19.Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca
następującego  po  miesiącu,  w  którym  dochód  został  osiągnięty  –  w przypadku
uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

20.Odpis  prawomocnego  wyroku  sądu  rodzinnego  stwierdzającego  przysposobienie  lub
zaświadczenie  sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym
postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.

21.Orzeczenie  sądu  rodzinnego  o  ustaleniu  opiekuna  prawnego  dziecka  /oryginał  do



wglądu/.
22. Inne  dokumenty  i  oświadczenia  niezbędne  do  ustalenia  prawa  do  jednorazowej

zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Procedura postępowania:

1. osoba ubiegająca się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka składa
pisemny  wniosek  wraz  z  wymaganą  dokumentacją  u  pracownika  działu  świadczeń
rodzinnych  i  funduszu  alimentacyjnego  /pok.  nr  2/  -  wniosek  dostępny  na  stronie
internetowej OPS. Wniosek złożony w formie elektronicznej (poprzez platformę e-PUAP)
powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem lub profilem zaufanym.

2. Wniosek jest rejestrowany, a pracownik działu dokonuje analizy dokumentów,
3. Wniosek zostaje przekazany dyrektorowi Ośrodka do akceptacji,
4. Po  akceptacji  wniosek  zostaje  wprowadzony  przez  pracownika  działu  do  programu

informatycznego,
5. Zaakceptowany wniosek przez dyrektora Ośrodka stanowi podstawę do wydania decyzji

administracyjnej,
6. Decyzja  podpisana  przez  dyrektora  Ośrodka  lub  jego  zastępcę  zostaje  przekazana

wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru,
7. Stronie  niezadowolonej  z  podjętej  decyzji  lub  w  przypadku  decyzji  odmownej

przysługuje  prawo  wniesienia  odwołania  za  pośrednictwem  Dyrektora  Ośrodka  do
Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Krakowie  w  terminie  14  dni  od  daty
otrzymania decyzji, które to odwołanie składa się w formie pisemnej w sekretariacie
Ośrodka /pok. nr 4/ lub za pośrednictwem poczty.

Decyzja nie podlega opłacie.


