
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Przygotowany informator pomoże Ci przygotować się na narodziny 

nieuleczalnie chorego dziecka.  

 

Dowiesz się, gdzie szukać pomocy, jakie przysługują Ci prawa 

i rodzaje wsparcia (zdrowotnego i socjalnego). 

 

Potrzebne informacje o przysługujących uprawnieniach otrzymasz 

także: 

 w przychodniach działających na terenie gminy Sianów:  

 Niepubliczny Zakład Opieki  Zdrowotnej MEDICUS, Sianów 

ul. Słowackiego 3A   

tel. 94 3185 556 

 Niepubliczny Zakład Opieki  Zdrowotnej SŁONECZKO, 

Sianów ul. Słowackiego 3A   

tel.  94 3185 558 

 Niepubliczny  Zakład Opieki  Zdrowotnej KOLMED, Sianów 

ul. Słowackiego 1  

tel. 94 347 32 62 

 w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, 

ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin 

 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie 

ul. Słowackiego 3a, 76-004 Sianów, tel. 94 3185 512 

 

 

 



Kto może skorzystać z uprawnień: 

 każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji 

i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę), 

 rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore 

dziecko (ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 

chorobę zagrażającą jego życiu), 

 kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może 

umrzeć w trakcie ciąży lub porodu, 

 kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie 

na skutek wad wrodzonych, 

  kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu: 

poronienia, urodzenia dziecka martwego,        urodzenia dziecka 

niezdolnego do życia, urodzenia dziecka obarczonego wadami 

wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami. 

 

Ważne: wszystkie kobiety w trakcie ciąży mają prawo do świadczeń 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

 

Pamiętaj o tym, że każda kobieta w ciąży ma prawo do korzystania 

poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług 

farmaceutycznych udzielanych w aptekach. 

 

Dokumentem potwierdzającym powyższe uprawnienia dla kobiet 

w ciąży jest: 

 zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę wraz 

z dokumentem potwierdzającym tożsamość pacjentki. 

 

 

 



Jak skorzystać z uprawnień? 

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza 

ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 

życiu. 

Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka 

lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, 

który: 

 posiada specjalizację II stopnia lub  

 tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa 

i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. 

 

Ponadto, zaświadczenie wydane przez: 

 lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 

  lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, 

który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: 

położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, 

 specjalistę w dziedzinie pediatrii, 

uprawnia dzieci do 18 r. ż.  do: 

 skorzystania z wyrobów medycznych, 

na zasadach określonych w ustawie „Za życiem”, 

 korzystania poza kolejnością ze 

świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych 

w aptekach. 

 

GPDnRON 

Dodatkowo na terenie gminy Sianów możesz skorzystać ze wsparcia w ramach 

Gminnego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. 

Informacje o rodzaju i formie wsparcia uzyskasz w Gminnym Ośrodku 

Informacji dla Osób Niepełnosprawnych działającym w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie. 



Pomoc asystenta rodziny: 

 

Ze wsparcia asystenta rodziny możesz skorzystać w każdej sytuacji, 

gdy wyrazisz taką wolę. 

W tym celu należy złożyć wniosek w Miejsko-Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Sianowie. 

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny: 

 doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia, 

  poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom, 

 poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem, 

 pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie 

sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu, 

 nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych, 

 doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym, 

 informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny 

i dziecka, 

 pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach 

z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, 

policji, urzędów i innych instytucji, 

 pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji 

zawodowych i poszukiwaniu pracy. 

 

W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie 

„Za życiem” nie jest stosowana procedura wymagająca m.in. 

przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu 

środowiskowego. 

 

 



Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł 

Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi 

faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, 

jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez 

względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku. 

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć: 

 zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką 

medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu 

(zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna). Wymóg ten nie 

dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która 

przysposobiła dziecko. 

  zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i 

nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą 

jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka 

lub w czasie porodu.  

 

Kiedy złożyć wniosek? 

Złóż wniosek o wypłatę świadczenia do 12 miesięcy od dnia narodzin 

żywego dziecka. Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie 

rozpatrzony. 

Gdzie złożyć wniosek? 

Wniosek należy złożyć w Dziele Świadczeń w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Sianowie ul. Słowackiego 3a, 76-004 

Sianów, tel. 94 3185 512. 

WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDZIESZ NA: 

• stronie internetowej MGOPS Sianów pod adresem: www.mgops.sianow.pl  

• stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: 

www.gov.pl/web/rodzina  

Podstawa prawna: 

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz. U 

z 2016 r., poz.1860); 

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 

z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.). 

http://www.mgops.sianow.pl/
http://www.gov.pl/web/rodzina

