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WSTĘP  

Informacja o nieprawidłowościach w przebiegu ciąży lub porodu, pojawienie się na świecie 

dziecka z wadami rozwojowymi, czy genetycznymi jest dla kobiety i jej rodziny źródłem poważnego 

kryzysu. Może on spowodować brak poczucia kontroli oraz dezorientację  w właściwym 

funkcjonowaniu na wszystkich płaszczyznach życiowych. Opieka i wychowanie dziecka 

niepełnosprawnego również dostarcza bodźców stresogennych rodzicom, które łączą się z problemami 

emocjonalnymi oraz zdrowotnymi. Dodatkowymi czynnikami ryzyka dla rodziców mogą być również 

brak lub powierzchowne przekazanie informacji na temat stanu zdrowia dziecka i form pomocy, 

przedmiotowe traktowanie przez instytucje czy brak oparcia wśród najbliższych. Niezależnie od tego z 

jakimi wadami rozwojowymi urodzi się dziecko, jego rodzice potrzebują wsparcia. Zatem istotnym 

byłoby, aby wsparcie dotarło do nich jak najszybciej.   

Od 1 stycznia 2017 roku z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku  

O wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, zwanej w dalszej części ustawą „Za życiem”, 

zwiększył się zakres działania asystenta rodziny w ten sposób, że przypisano mu funkcję koordynatora 

kompleksowego wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin, zwłaszcza  w ciąży powikłanej i sprawiającej 

trudności położnicze oraz, u których zdiagnozowano „ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo 

nieuleczalną chorobę zagrażającą ich  życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub 

w czasie porodu”. Ponadto asystent ma za zadanie współpracować z podmiotami udzielającymi 

świadczeń zdrowotnych, pracującymi na rzecz kobiety w ciąży i jej rodziny.   

Zgodnie z zapisami ustawy Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej opracował 

poradnik kompleksowego wsparcia dla rodzin, który zawiera informacje o przysługujących 

uprawnieniach  

w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Wskazuje również potrzeby  

i oczekiwania kobiety w ciąży i jej rodziny, które wynikają z oczekiwania lub przyjścia na świat 

dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka ciężko chorego. Informacja o problemach 

zdrowotnych dziecka z reguły wywołuje w kobiecie i jej rodzinie sytuację kryzysową, która 

niewątpliwie wymaga zewnętrznego wsparcia. W związku z tym, rodzina, w tak ważnym momencie 

nie powinna być pozostawiona sama sobie, ponieważ może to spowodować nawarstwianiem się 

kolejnych problemów. Dlatego też opracowano i przedstawiono różne możliwości kompleksowego 

wsparcia kobiet w ciąży  

i rodzin. Pokazano co pozostaje w zakresie czynności, zadań i roli  asystenta rodziny. Asystent rodziny 

podczas pełnienia czynności obowiązkowych i tym samym stykając się z różnego rodzaju sytuacjami, 

powinien adekwatnie reagować na indywidualne i dynamiczne okoliczności pojawiające się w życiu 

osób wspieranych.   
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PODSTAWA PRAWNA  

Lokalne procedury wspierania kobiet w ciąży i rodzin powstały w oparciu o poniższe akty 

prawne:  

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 821, ze zm.) 

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

 (Dz. U z 2020 r., poz.1329 ze zm.)  

 Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r.  

(Dz. U  z 2019 r. poz. 2407) 

 Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U z 2020, poz. 111, ze 

zm.) 

 Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635)  
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 1. ODBIORCY  USŁUG  ASYSTENTA  RODZINY  

Odbiorcami usług asystenta rodziny od 1 stycznia 2017 roku są:  

Kobiety w okresie ciąży i połogu ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w 

sytuacji niepowodzeń położniczych, posiadające dokument potwierdzający ciążę i ich rodziny (art. 4 

ust. 1, pkt 3, art. 4 ust. 3 i art.8 ust. 2 ustawy „ Za życiem”). Zgodnie  z zapisami ww. ustawy oraz 

wytycznymi w tym zakresie do kategorii odbiorców wsparcia  zaliczono:  

• każdą kobietę w ciąży i jej rodzinę (pomoc w zakresie poradnictwa i informacji na temat 

rozwiązań wspierających rodzinę;  

• rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko, oznacza to 

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;  

• rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, potwierdzające ciężkie i nieodwracalne 

upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie 

rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, 

w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej ze 

środków publicznych, posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: 

położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;  

• rodziny z trudnościami w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej – standardowe zadania 

zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny;  

• rodziny z trudnościami w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz z dzieckiem 

legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim, 

umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o 

rehabilitacji zdrowotnej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz z dzieckiem i młodzieżą posiadającą 

odpowiednio opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych, o których mowa  

w przepisach ustawy o systemie oświaty.  
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Dziecko z zaburzeniami rozwoju wymaga indywidualnego podejścia w zakresie pielęgnacji, opieki  

i wychowania. W związku z tym uznano, że rodzice posiadający dzieci przewlekle chore lub w niepełni 

sprawne potrzebują szczególnego wsparcia  w przygotowaniu się do trudnego rodzicielstwa.  

  

 2. CELE,  ZADANIA  I  ROLA  ASYSTENTA  RODZINY 

 

W ramach realizacji ustawy „Za życiem” wiodącym celem jest zwiększanie świadomości na 

temat rodzicielstwa obciążonego chorobą dziecka oraz lepsze funkcjonowanie kobiet w ciąży,  

a w szczególności w ciąży powikłanej. Równie ważna będzie też koordynacja poradnictwa  

w zakresie prawa, pomocy psychologicznej oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz 

świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

Do zadań asystenta należy: 

• wsparcie i towarzyszenie emocjonalne,  

• zapoznanie kobiety w ciąży i/lub rodziny z Informatorem „Uprawnienia  

w ramach ustawy dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” dotyczącym 

możliwości wsparcia,  

• opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub rodziną indywidualnego katalogu 

możliwego wsparcia,  

• koordynacja poradnictwa i wsparcia dla kobiet w ciąży i/lub rodziny (art. 8 ust. 

1-3),  

• występowanie asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów 

w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia na podstawie pisemnego 

upoważnienia (art. 8 ust.3 pkt.2). 

 

Realizując wsparcie asystent rodziny, może korzystać z konsultacji zespołu specjalistów, który 

po zapoznaniu się z aktualną sytuacją rodziny wspólnie ustala i ukierunkowuje na właściwe i 

konstruktywne działania asystenta rodziny w odniesieniu do kobiety w ciąży i rodziny 

wspieranej. 
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3. ETAPY  ASYSTENTURY 

 Etap I  

Kobieta w ciąży lub rodzina  składa wniosek do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

rodziny kierownika ośrodka pomocy społecznej (art. 8 ust. 6). Wzór wniosku o przyznanie asystenta 

rodziny  

(zał. nr 1).  

Etap  II  

Kierownik ośrodka pomocy społecznej weryfikuje wniosek – jego częścią powinno być zaświadczenie 

lekarskie (art. 4 ust. 3).  

   Etap  III  

Po pozytywnej weryfikacji wniosku kobiecie w ciąży lub rodzinie zostaje przydzielony asystent 

rodziny zatrudniony w ośrodku pomocy społecznej.  

Etap IV  

Nawiązanie relacji asystenckiej z kobietą w ciąży lub rodziną.  

Etap V  

Ocena sytuacji rodziny dokonana przez asystenta w przypadku sprzężonych problemów przy udziale 

zespołu specjalistów do spraw okresowej oceny sytuacji rodziny.  

Etap VI  

Asystent rodziny wspólnie z kobietą w ciąży lub rodziną opracowuje indywidualny katalog możliwego  

i potrzebnego wsparcia (art.8 ust. 3 pkt. 1) uwzględniający zasoby zewnętrzne i wewnętrzne kobiety / 

rodziny.  

Etap VII  

Pomoc kobiecie w ciąży lub rodzinie, we współpracy z innymi służbami społecznymi, w realizacji 

usług wynikających ze skonstruowanego dla indywidualnego przypadku planu, w tym koordynacja 

poradnictwa i występowanie asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów w celu 

umożliwienia im skorzystania ze wsparcia na podstawie pisemnego upoważnienia.  

Etap VIII  

Okresowa ocena.  

 Etap IX  

Ocena końcowa i zakończenie współpracy.  
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Etapy pracy asystenta rodziny w kwestiach organizacyjno – formalnych zawsze będą przebiegały 

schematycznie, natomiast bezpośrednia praca z kobietą w ciąży, czy rodziną ukierunkowywana będzie 

na indywidualne i bezpośrednie potrzeby tych osób. 

4. KRYTERIA  KORZYSTANIA  Z  UPRAWNIEŃ  DLA  KOBIET   W  CIĄŻY  I  RODZIN  

  

Podstawą do skorzystania z uprawnień w lokalnym katalogu wsparcia jest: 

- zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę wraz z dokumentem potwierdzającym 

tożsamość pacjentki.  

W przypadku ciąży powikłanej, dodatkowo należy posiadać:  

- 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.  

  

Oznacza to, że:  

• świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny 

być udzielane tym osobom w dniu zgłoszenia,  

• jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono 

zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej 

listy oczekujących,  

• w przypadku ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać 

udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia.  
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5. KATALOG  MOŻLIWEGO  WSPARCIA  –  OFEROWANE  FORMY  POMOCY  

5.1 Asystent Rodziny  

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny. 

Asystent nie tylko odpowie na wszystkie Twoje pytania, ale też na podstawie pisemnego 

upoważnienia (zał. nr 2) będzie mógł załatwiać w Twoim imieniu sprawy w różnych 

instytucjach. Asystent pomoże Ci także rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze.  

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,  

- informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka.  

  

Asystent rodziny dysponuje arkuszem „Indywidualny katalog wsparcia” (załącznik nr 7), który 

może stanowić precyzyjne określenie zakresu potrzeb kobiety w ciąży i jej rodziny. 

Ze wsparcia asystenta rodziny możesz skorzystać w każdej sytuacji, gdy wyrazisz taką wolę.  

W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do gminy.  

W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie jest stosowana 

procedura wymagająca m.in. przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego 

wywiadu środowiskowego.  

5.2 Jednorazowe świadczenie finansowe 

Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł – przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi 

prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka chorego, niepełnosprawnego, obarczonego 

wadami rozwojowymi, czy genetycznymi tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli 

wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka bez względu na dochód,  

po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartym w nim oświadczeń i 

dołączeniu wymaganych dokumentów.  
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Wraz z wnioskiem (zał. nr 4) należy przedłożyć: 

- zaświadczenie, że matka dziecka pozostała 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. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, 

z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 

albo lekarz, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł 

umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł 

specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. 

5.3 Świadczenia na podstawie ustawy o pomocy społecznej:  

Świadczenia na podstawie ustawy o pomocy społecznej przyznaje Ośrodek Pomocy 

Społecznej właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania. Świadczenie może mieć formę 

pieniężną lub niepieniężną.  

Świadczenia pieniężne 

- zasiłek stały,  

- zasiłek okresowy,  

- zasiłek celowy,  

- specjalny zasiłek celowy.  

 Świadczenia niepieniężne 

- praca socjalna,  

- poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne i rodzinne) dla osób i 

rodzin, które mają trudności w rozwiązywaniu problemów życiowych lub 

potrzebują wsparcia,  

- usługi opiekuńcze (pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka 

higieniczna zalecona przez lekarza),  

- specjalistyczne usługi opiekuńcze (świadczone przez osoby ze specjalistycznym 

przygotowaniem zawodowym, np. pielęgniarki, rehabilitantów, psychologów  

i pedagogów),  

- ośrodki wsparcia.  
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5.4 Inne świadczenia dla rodziców z dziećmi na utrzymaniu:  

Rodzinie posiadającej dzieci (w tym dzieci niepełnosprawne), przysługują następujące 

świadczenia:  

- świadczenie wychowawcze w ramach „Programu Rodzina 500+”,  

- zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,  

- świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny 

zasiłek opiekuńczy,  

- związane z urodzeniem się dziecka: jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 

(tzw. becikowe)  

- inne świadczenia na rzecz rodziny ustalane przez gminę i finansowane z budżetu gminy,  

- świadczenie rodzicielskie,  

- dodatek wychowawczy (dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka oraz 

placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego).  

5.5 Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności  

Powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności wydaje orzeczenia o:  

- niepełnosprawności;  

- stopniu niepełnosprawności;  

- wskazaniach do ulg i uprawnień.  

Podstawą uznania osoby, która nie ukończyła 16 roku życia za niepełnosprawną jest ustalenie, 

że:  

- ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną; 

- przewidywany okres trwania upośledzenia stanu zdrowia przekracza 12 miesięcy; 

- wymaga zapewnienia jej całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych 

potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku z 

powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu.  

Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy 

niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia. Decyduje ocena możliwości poprawy 

funkcjonowania dziecka. Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje się na wniosek złożony do 
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powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności przez przedstawiciela 

ustawowego dziecka.  

W świetle przepisów regulujących postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności - 

dzieckiem jest osoba, która nie ukończyła 16 roku życia, a rodzic/opiekun prawny składa 

właściwy wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności do Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie (zał. nr 5 i 6). 

Szczegółowych informacji dotyczących orzekania o niepełnosprawności udziela Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Daleka 11 (strona: tel: (0-22) 

724-15-70, 724-09-05 e-mail: biuro@pcprgrodzisk.pl).   

5.6 PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)   

  
Dofinansowanie: 

• do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,  

• na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych,  

• na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych na zlecenie lekarza prowadzącego,  

• na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, jeśli uzasadniają to 

potrzeby wynikające z niepełnosprawności osoby.  

O wsparcie i pomoc z PFRON należy wnioskować w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 

w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Daleka 11 (strona: tel: (0-22) 724-15-70, 724-09-05 e-

mail: biuro@pcprgrodzisk.pl).   

  

mailto:biuro@pcprgrodzisk.pl
mailto:biuro@pcprgrodzisk.pl
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6. DODATKOWE  UPRAWNIENIA  DLA  RODZIN  

Okres okołoporodowy:  

  

• badania, które wykrywają potencjalne nieprawidłowości w ciąży (diagnostyka 

prenatalna),  

• od 4 do 9 dodatkowych wizyt położnej w opiece nad dzieckiem (tzw. wizyty 

patronażowe) oraz większa ilość wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej.  

Od 21 tygodnia ciąży do rozwiązania, położne przygotowywać będą kobiety do porodu 

i rodzicielstwa. Edukacja przedporodowa dotyczyć będzie porodu, połogu, karmienia 

piersią i rodzicielstwa,  

• poród w szpitalu na najwyższym specjalistycznym poziomie (III poziom referencyjny)  

- zgodnie ze wskazaniami lekarskimi (zagrożenie zdrowia i życia dziecka, bądź matki, 

choroby genetyczne, rozwojowe dziecka),  

• koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, zwłaszcza w ciąży powikłanej. Podczas 

porodu i połogu kobieta będzie miała zapewnioną opiekę położniczą, w tym zabiegi 

wewnątrzmaciczne, zgodnie ze standardami opieki położniczej nad ciążą i ciążą 

patologiczną. Noworodek będzie mieć zapewnioną opiekę neonatologiczną,  

• wsparcie kobiety karmiącej piersią (poradnictwo laktacyjne), zwłaszcza, jeśli dziecko 

urodziło się przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub ważyło w chwili porodu poniżej 

2500 gramów.  

Wsparcie położnej środowiskowej:  

• wszystkie kobiety od 21 tygodnia ciąży mogą korzystać z pomocy i wsparcia położnej 

środowiskowej, która pomoże przygotować się do porodu,   

• wszystkie kobiety przez 6 tygodni po porodzie objęte są opieką położnej 

środowiskowej,  

 

 Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością: 

• porady jak pielęgnować i wychowywać dziecko,  

• pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej,  

• pomoc psychologiczna dla rodziców i rodziny,  

• rehabilitacja lecznicza,  

• wyroby medyczne, takie jak pieluchomajtki, cewniki, protezy - na podstawie zlecenia 

upoważnionej osoby,  
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• zakup leków poza kolejnością,  

• opieka poprawiająca jakość życia osób w ostatniej fazie choroby (opieka paliatywna i 

hospicyjna w warunkach domowych lub stacjonarnych),  

• kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne,  

• inne świadczenia wspierające rodzinę, w tym pomoc prawna (prawa rodzicielskie  

i uprawnienia pracownicze).  

Opieka wytchnieniowa  

Opieka wytchnieniowa dla rodziców lub opiekunów osób niepełnosprawnych. Celem 

tego działania jest: 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. Osoby, do których kierowane jest wsparcie to 

opiekunowie dzieci  

z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub 

długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 

możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień 

opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób 

niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

O pomoc w formie opieki wytchnieniowej należy wnioskować w Powiatowym Centrum 

Pomocy Rodzinie w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Daleka 11 (strona: tel: (0-22) 724-

15-70, 724-09-05 e-mail: biuro@pcprgrodzisk.pl).   

  

mailto:biuro@pcprgrodzisk.pl


15  

  

7. WYKAZ  INSTYTUCJI  MEDYCZNYCH  I  DIAGNOSTYCZNYCH  

 

Każda kobieta, która spodziewa się dziecka lub, której dziecko już się narodziło ma prawo oczekiwać 

fachowej pomocy, wsparcia, a przede wszystkim opieki specjalistów, zgodnej z potrzebami własnymi, 

bądź dziecka. Aby umożliwić poszukiwanie profesjonalnego wsparcia w poniższych tabelach ujęto 

wsparcie oferowane przez instytucje w województwie mazowieckim. 

 

WSPARCIE  PODSTAWOWE  DLA  KOBIET  W  CIĄŻY  Z  ZAKRESU  GINEKOLOGII  I  

POŁOŻNICTWA  NA  TERENIE  MIASTA PODKOWA LEŚNA:  

Miasto  Nazwa instytucji  Dane kontaktowe  

Podkowa Leśna Niepubliczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej BASIS 

ul. Błońska 46/48 

05-807 Podkowa Leśna 

22 758 92 65, 22 720 65 69 

Podkowa Leśna Prywatny Gabinet Lekarski  

SAN-MED Gabinet 

Ginekologiczno-Położniczy 

Krzysztof Sankiewicz 

ul. Dębowa 6, Podkowa Leśna  

48227589271 +48507151898 

sankiewicz.krzysztof@gmail.com 

tel.: +48601211971 

  

 

WSPARCIE  SPECJALISTYCZNE  DLA  KOBIET  W  CIĄŻY  Z  ZAKRESU GINEKOLOGII  I  

POŁOŻNICTWA:  

Miasto  Nazwa instytucji  Dane kontaktowe  

Pruszków Samodzielny Publiczny Zespół 

Zakładów Opieki Zdrowotnej w 

Pruszkowie  

ul. Armii Krajowej 2/4, 05-

800 Pruszków 

tel. 22 758 60 54/55 

fax 22 728 71 38 

  

 

 

 

WSPARCIE  SPECJALISTYCZNE  Z  ZAKRESU  NEONATOLOGII  I  PEDIATRII:  województwo 

mazowieckie:   

Miasto  Nazwa instytucji  Dane kontaktowe  

Warszawa  

INSTYTUT MATKI I 

DZIECKA  

Klinika Neonatologii i 

Intensywnej Terapii 

Noworodka 

ul. Marcina Kasprzaka 17 A 

22 32 77 406 

sekretariat.neonatologii@imid.med.pl   

lekarze: 22 32 77 263 22 32 77 264         

pielęgniarki: 22 32 77 165  



16  

  

Nazwa instytucji  Dane kontaktowe  

Centrum Zdrowia 

Dziecka w Warszawie  

04-730 Warszawa  

Al. Dzieci Polskich 20  

Infolinia - zapisy do Zespołu Poradni Specjalistycznych:  

Dla telefonów stacjonarnych: 801 051 000  

Dla telefonów komórkowych: 22 815 10 00 e-mail:  

wizyta@ipczd.pl    

Kancelaria dla Rodziców  (w sprawie skierowań i wniosków) 

telefon: 22 815 78 26 godziny pracy: 8:00-15:30  

Poradnie   Dane kontaktowe  

Poradnia Konsultacyjna Kliniki  

Neonatologii, Patologii i  

Intensywnej Terapii Noworodka  

Lokalizacja: 

budynek E, piętro II, pokój 220 

Zapisy: +48 22 815 17 17  

Sekretariat tel.: +48 22 815 17 17 

Sekretariat fax: +48 22 815 17 85 

Adres e-mail:  

oddzial.noworodek@czd.pl   

Poradnia Onkologiczna Dzieci i 

Młodzieży  

Lokalizacja: 

budynek RC, piwnica, pokój 013 

Zapisy: +48 22 815 70 48  

Sekretariat tel.: +48 22 815 70 48 

Sekretariat fax: +48 22 815 70 47 e-

mail:  

poradnia.onkologia@czd.pl   

Klinika Urologii Dziecięcej  Lokalizacja: 

budynek E, piętro V, pokój 501 

sekretariat tel.:  +48 22 815 13 51  

Dziecięce Centrum Transplantacji  Lokalizacja: 

budynek L, piętro - parter  

Sekretariat tel: +48 22 815 13 48 

Sekretariat fax: +48 22 815 15 75 e-

mail: 

oddzial.transplantologia@ipczd.pl   

 Klinika Neonatologii, Patologii  

i Intensywnej Terapii  

Noworodka  

Lokalizacja: 

budynek E, piętro I i II,   

Sekretariat I piętro, tel: +48 22  

815 71 30, pokój 102/103  

Sekretariat II piętro, tel: +48 22  

815 77 66, pokój 220  

Sekretariat I i II piętro, fax: +48  

22 815 17 85  

e-mail: noworodek@czd.pl   
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8. WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO–PEDAGOGICZNE I  TERAPEUTYCZNE   

 

 

Nazwa instytucji  Dane kontaktowe  

Ośrodek Pomocy Społecznej   

  

05-807 Podkowa Leśna  

tel.: 22 729  e-mail: 

ops@ops.podkowalesna.pl   

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna   

 

05-825 Grodzisk 

Mazowiecki 

ul. Bałtycka 30  

tel: (0-22) 755 55 74,  

723 16 44 

e-mail: pppgrodzisk@powiat-grodziski.pl 
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 9. WYKAZ  LOKALNYCH  INSTYTUCJI  I  ORGANIZACJI  WSPIERAJĄCYCH  RODZINĘ  

  

Rodzina jako najważniejsze środowisko do życia i rozwoju przeżywając jakikolwiek 

kryzys funkcjonowania winna mieć możliwość korzystania z profesjonalnego wsparcia  

i doświadczenia następujących jednostek wsparcia.   

  

Nazwa   Dane kontaktowe  Oferowane wsparcie  

Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

  

05-807 Podkowa Leśna 

ul. Blońska 46/48 

 

tel: (0-22) 729 10 82 

e-mail: 

ops@ops.podkowalesna.pl 

• usługi asystenta rodziny  

• wsparcie socjalne (finansowe  

i niefinansowe)  

• poradnictwo:  

- psychologiczne  

- prawne  

- praca socjalna  

• kierowanie osób do ośrodków 

wsparcia, domów pomocy 

społecznej  

• świadczenia rodzinne, 

wychowawcze  

• karta dużej rodziny 

• organizacja prac społecznie 

użytecznych  

Gminna   

Komisja   

Rozwiązywania 

Problemów  

Alkoholowych  

05-807 Podkowa Leśna 

ul. Blońska 46/48 

tel: (0-22) 729 10 82 

e-mail: ops@ops.podkowalesna.pl 

prowadzenie Punktu Informacyjno- 

Konsultacyjnego 

  

- poradnictwo i konsultacje dla osób 

uzależnionych  

 

- poradnictwo i konsultacje dla 

osób uwikłanych w przemoc 

domową  

mailto:ops@ops.podkowalesna.pl
mailto:ops@ops.podkowalesna.pl
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Powiatowe  

Centrum  

Pomocy  

Rodzinie  

  

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

ul. Daleka 11 

tel: (0-22) 724-15-70, 724-09-05 

e-mail: biuro@pcprgrodzisk.pl 

 

• poradnictwo:  

- psychologiczne  

- prawne  

• Państwowy Fundusz  

Rehabilitacji Osób  

Niepełnosprawnych (PFRON) 

• Powiatowy Zespół Orzekania  

o Niepełnosprawności  

• organizowanie opieki  

w rodzinach zastępczych  

• opieka wytchnieniowa  

Poradnia  

Psychologiczno –  

Pedagogiczna  

  

05-825 Grodzisk Mazowiecki 

ul. Bałtycka 30  

tel: (0-22) 755 55 74,  723 16 44 

e-mail: pppgrodzisk@powiat-grodziski.pl 

 

• udzielanie dzieciom i młodzieży 

pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym 

logopedycznej  

• udzielanie rodzicom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej  

w zakresie wychowania  

• diagnozowanie rozwoju dzieci  

• wydawanie opinii / orzeczeń 

dotyczących wspomagania rozwoju  

  

   

10. OPIEKA  PALIATYWNA  I  HOSPICYJNA  DLA  DZIECI  

Jest to wszechstronna i całościowa opieka nad chorymi. Polega na objawowym 

leczeniu chorób nieuleczalnych, w tych przypadkach nie można leczyć przyczyn, a choroba 

postępuje  

i znacznie ogranicza pacjentów. Opieka paliatywna i hospicyjna ma w miarę możliwości 

poprawić jakość życia chorych, zapobiegać bólowi lub go uśmierzać, zapobiegać innym 

objawom somatycznym choroby lub je uśmierzać, a także łagodzić cierpienia psychiczne.  

Nazwa instytucji  Dane kontaktowe  

HOSPICJUM DOMOWE DLA 

DZIECI/ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI 

PALIATYWNEJ DLA DZIECI 

Warszawa Targówek, ul. Agatowa 10,  

piel. dyż. 507 163 305 +48  

piel. dyż. 507163305 

 

  

mailto:biuro@pcprgrodzisk.pl
mailto:pppgrodzisk@powiat-grodziski.pl
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 11. ZAŁĄCZNIKI  

Załącznik nr 1  

Wzór wniosku o przyznanie asystenta rodziny  

………………………………….                                        ……………………………….  

imię i nazwisko                                                                                 miejscowość i data  

            

  

  
…………………………………………………… 

                   adres zamieszkania  

  

Kierownik  

Ośrodka Pomocy Społecznej 

   w Podkowie Leśnej 

  

  

Wniosek o przyznanie asystenta rodziny  

  

  

Proszę o przyznanie asystenta rodziny.  

  

UZASADNIENIE  

  

….................................................................................................................................................  

….................................................................................................................................................  

….................................................................................................................................................  

….................................................................................................................................................  

   

                 ……………………………………  
                   podpis wnioskodawcy/ów  

  

Załączniki*:  

   Dokument potwierdzający ciążę.  

  Zaświadczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający 

specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii 

lub neonatologii – o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie 

zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.  

  

 * - zakreślić odpowiednie                 
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Załącznik nr 2 

Wzór upoważnienia do reprezentowania rodziny w instytucjach przez  asystenta rodziny  

                                                                                                        Podkowa Leśna, …................ 

  

  

……………………………………  
Imię i Nazwisko  

  

   

……………………………………  
Ulica i numer domu  

  

……………………………………  
Kod pocztowy i miejscowość  

  

  

UPOWAŻNIENIE  

  

Na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 4 listopada 2016r.   

o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1329 ze zm.),  

 Ja niżej podpisana/y, legitymująca/y się dowodem osobistym nr ….................................  

upoważniam Pana/Panią................................................................................................................  

asystenta rodziny zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Podkowie Leśnej do 

występowania w moim imieniu do podmiotów realizujących wsparcie, o których mowa w art. 

2 ust. 2 cyt. Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, z wyłączeniem 

świadczeniodawców, o których mowa w art. 5 pkt 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 

1793 ze zm.), w celu umożliwienia skorzystania ze wsparcia.  

  

  

  

       ……………………………………………….  
czytelny podpis wnioskodawcy  
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Załącznik nr 3 

Wzór oświadczenia wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na współpracę z asystentem rodziny 

i przetwarzanie danych osobowych  

  

………………………………….     ………………………………. 

 imię i nazwisko       miejscowość i data  

            

  

  
……………………………………………………  

adres zamieszkania  

  

  

OŚWIADCZENIE 

wnioskodawcy/ów  

  

  

Na podst. art. 8 ust 7 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin  

„Za życiem” (Dz. U. z 2020r., poz. 1329 ze zm.) w związku z art. 15 ust. 1 pkt. 13a ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity Dz. 

U.  

z 2020r., poz. 821 ze zm.)  

  

wyrażam zgodę na:  

  

• współpracę z asystentem rodziny,  

• przetwarzanie przez asystenta rodziny moich danych osobowych niezbędnych do 

wykonywania zadań wynikających z ustawy,  

• przekazywanie asystentowi rodziny informacji o udzielanym wsparciu przez podmioty, 

o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, 

z wyłączeniem świadczeniodawców – tj. przez jednostki samorządu terytorialnego oraz 

jednostki organizacyjne realizujące wspieranie rodziny, o których mowa w ustawie  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub inne jednostki sektora finansów 

publicznych, w tym na zasadach, w sposób i w trybie przewidzianym w przepisach 

odrębnych.  

  

……………………………………………  
                 czytelny podpis wnioskodawcy/ów  
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Załącznik nr 4 

Wzór wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i  

nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub  

w czasie porodu  

Nazwa organu właściwego prowadzącego 

postępowanie w sprawie jednorazowego świadczenia:  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Podkowie 

Leśnej  

  

Adres:  

ul. Błońska 46/48, 05-807 Podkowa Leśna  

  

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU  

URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE  

I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ  

ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE 

ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU  

Część I  

1. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia, zwanej dalej 

„osobą ubiegającą się”.  

Imię   Nazwisko  

     

Numer PESEL*)   Obywatelstwo  

     

 Miejsce zamieszkania  

Miejscowość   Kod pocztowy  

     

   

Ulica   Numer domu  Numer mieszkania  

       

Numer telefonu (nieobowiązkowo)  Adres poczty elektronicznej − e-mail (nieobowiązkowo)  

    

  

 *)  W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, należy podać numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.  

1  
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 2. Wnoszę o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia na następujące dzieci:    
1.  Imię  Nazwisko   Płeć    

       kobieta  

mężczyzna  
  

 Numer PESEL
*) 

 
Obywatelstwo  Data urodzenia (dd-mm-

rrrr)  
  

         

    

2.  Imię  Nazwisko   Płeć    

       kobieta  

mężczyzna  
  

 Numer PESEL
*) 

 
Obywatelstwo  Data urodzenia (dd-mm-

rrrr)  
  

         

3.  Imię  Nazwisko   Płeć    

       kobieta  

mężczyzna  
  

 Numer PESEL
*) 

 
Obywatelstwo  Data urodzenia (dd-mm-

rrrr)  
  

         

*) W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL, należy podać numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość.  

Część II  

Oświadczenie dotyczące ustalenia prawa do jednorazowego świadczenia Oświadczam, 

że:  

− zapoznałam/zapoznałem się z warunkami uprawniającymi do jednorazowego świadczenia,  

− jestem 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, 1948, 2138 i 2173),  

− na dziecko/dzieci, na które ubiegam się o jednorazowe świadczenie, nie jest pobierane w tej lub 

innej instytucji jednorazowe świadczenie,  

− dziecko/dzieci, na które ubiegam się o jednorazowe świadczenie, nie zostało/nie zostały 

umieszczone w pieczy zastępczej ani w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatne 

pełne utrzymanie,  

− członkowi rodziny nie przysługuje na dziecko jednorazowe świadczenie lub świadczenie  

o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o 

zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,  

                 nie przebywam ani członek mojej rodziny nie przebywa poza granicami Rzeczypospolitej  

Polskiej*
)
 w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego**),    



25  

  

przebywam lub członek mojej rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej*) w państwie, 

w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego**
)
 (w przypadku 

zaznaczenia wypełnić poniższe pole):  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko oraz numer PESEL członka/członków rodziny przebywających za granicą)  

*) Nie dotyczy wyjazdu lub pobytu turystycznego, leczniczego lub związanego z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

**) Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają zastosowanie na terenie: Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Finlandii, 
Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Cypru, Czech, Estonii, Litwy, 
Łotwy, Malty, Polski, Słowacji, Słowenii, Węgier, Bułgarii, Rumunii, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu, Szwajcarii.  

 

Proszę o wpłatę jednorazowego świadczenia na następujący nr rachunku bankowego/w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej  

 

w banku/spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej  

                                                                                         …………………………………………………………………………. 
(nazwa banku/spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej)  

Do wniosku dołączam następujące dokumenty:  

1) zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w 

prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego 

specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty  

w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;  

2) zaświadczenie lekarskie/zaświadczenie wystawione przez położną* potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie 

później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu – wzór zaświadczenia został określony w rozporządzeniu 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. poz. 1234).  

* Wymóg dostarczenia zaświadczenia lekarskiego/zaświadczenia wystawionego przez położną nie dotyczy osób będących 

opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekująca się 

dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), a także do osób, które przysposobiły 

dziecko.  

3) …………. 

 

Pouczenie  

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2020 poz. 1329 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, 

jednorazowe świadczenie przysługuje: matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.  

Jednorazowe świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy (zaświadczenie 

potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 

porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii), w wysokości 

4000 zł.  

Jednorazowe świadczenie przysługuje świadczeniobiorcom świadczeń opieki zdrowotnej lub osobom uprawnionym 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.  

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu (wymogu tego nie stosuje się do 

osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko). Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się 

zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Przepisy wydane na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.) stosuje się odpowiednio.  

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, jeżeli:  

1) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej albo w domu pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatnie pełne utrzymanie (art. 10 ust. 13 ustawy w związku z 

art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych); 2) jeżeli na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze 

podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu 

społecznym stanowią inaczej (art. 10 ust. 13 ustawy w związku z art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych).  

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez 

rozpoznania.  

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z powyższym pouczeniem. Oświadczam, że powyższe dane zawarte we wniosku są prawdziwe .  

........................................................................................................  

                                                                        (miejscowość, data i podpis osoby ubiegającej się)  
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             Załącznik nr  5 

Nr sprawy ZOON........................................………                   ....…......................................................                                                                                                                                      

                                                                                              (miejscowość i data ) 

 

Do Powiatowego Zespołu 

do Spraw Orzekania  

o  Niepełnosprawności 

w Grodzisku Mazowieckim 

 

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności 
(osoby do 16 roku życia) 

Wniosek składam: (wybrać jedną z opcji) 

  po raz pierwszy,     w związku ze zmianą w stanie zdrowia dziecka  

  w związku z wygaśnięciem terminu ważności poprzedniego orzeczenia (30 dni przed upływem terminu) 

  do wydania karty parkingowej 

W załączeniu przedkładam: 

1. Oryginał ważnego przez 30 dni - zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka.  

2. Kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem dokumentacji medycznej 

potwierdzającą aktualny stan zdrowia dziecka (wyniki badań, wypisy szpitalne, konsultacje, 

opinie, decyzje specjalistów).  

3. Kserokopie posiadanych orzeczeń. 

 

Dane dziecka 

 

Imię/drugie imię |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Nazwisko: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Data urodzenia ……………………….…… miejsce urodzenia …………………………..….…………  

PESEL |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Numer aktu urodzenia ………………………………………………………..…………....…………….. 

Numer i seria dokumentu tożsamości dziecka: dowodu osobistego/paszportu* ……………………...…  

Adres zameldowania na pobyt stały kod |__|__|-|__|__|__| miejscowość …………………..…………… 

ul. ………………………………………..…..… nr (domu i mieszkania) …………….………………… 

Adres pobytu powyżej 2 miesięcy (jeśli jest inny niż adres zamieszkania)…………….…..……………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Dane przedstawiciela ustawowego dziecka (rodzic, ustanowiony opiekun prawny) 

Imię/drugie imię|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Nazwisko: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Data urodzenia …………………………… miejsce urodzenia ……………………..………………..… 

PESEL |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

Dokument tożsamości:  seria  |_________|  nr |___|___|___|___|___|___|___|  

Adres zameldowania na pobyt stały kod |__|__|-|__|__|__| miejscowość …………………………..…… 

ul. ……………………………….………..… nr ……………… nr telefonu ………………………....... 
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Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż adres zamieszkania) …………............................................. 

…………………………………………………………………………………………………...……….. 

 

Wniosek składam dla celów: 

  uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego 

  uzyskania przez opiekuna świadczenia pielęgnacyjnego 

  zamieszkiwania w oddzielnym pokoju w związku z ubieganiem się o dodatek mieszkaniowy  

  uzyskania przez opiekuna urlopu wychowawczego w dodatkowym wymiarze 

  ulg i uprawnień  (wymienić jakich ) …………………………………….……………….…..…… 

 

Sytuacja społeczna dziecka: 

Dziecko  nie uczęszcza /  uczęszcza do placówki oświatowej, wymienić do jakiej: 

- żłobka ………………………………………………………………………………………………..…. 

- przedszkola ogólnodostępnego/integracyjnego/specjalnego*………………………………………….. - szkoły 

ogólnodostępnej/integracyjnej/specjalnej/z internatem*………………………………………...  

Korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego:  nie  tak, jeśli tak, wymienić z 

jakiego ………………………………………………………………………………………………………..….. 

Oświadczenia:  
 

1. Oświadczam, że w imieniu dziecka  nie składano /  składano  uprzednio wniosku o ustalenie niepełnosprawności, 

jeżeli tak, to gdzie i kiedy ………………………………….…………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

2. Dziecko  nie posiada /  posiada orzeczenie o niepełnosprawności wydane  przez  PZON  

w …………………………………..……………………………...  z dnia ……………………….…....  na stałe/ważne 

do dnia* ………………..…………… nr sprawy ………………………………..….. 

3. Dziecko  może /  nie może przybyć  na posiedzenie składu orzekającego (jeśli nie, należy dołączyć zaświadczenie 

lekarskie potwierdzające niemożność wzięcia udziału w posiedzeniu z powodu długotrwałej, obłożnej choroby 

nierokującej poprawy). 

4. Jestem świadomy/a, że jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja uznana zostanie za niewystarczającą do 

wydania orzeczenia o niepełnosprawności, Przewodniczący Zespołu zawiadomi na piśmie przedstawiciela ustawowego 

dziecka o konieczności uzupełnienia jej w wyznaczonym terminie. Nieuzupełnienie dokumentacji spowoduje 

pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

5. Zobowiązuję się powiadomić Zespół o każdej zmianie adresu do momentu zakończenia postępowania (zgodnie z art. 41 

Kodeksu postępowania administracyjnego). 

6. Świadomy/a odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy wynikającej z art. 233 § 1 

Kodeksu Karnego oświadczam, że dane zawarte w powyższym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

 

 

                                                                               .................................................................................... 

czytelny  podpis przedstawiciela ustawowego dziecka 

   * właściwe   podkreślić                                                

 właściwe zaznaczyć krzyżykiem 
 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przewodniczący Powiatowego zespołu ds. Orzekania o 

Niepełnosprawności z siedziba w Grodzisku Mazowieckim ul. Daleka 11 



28  

  

Załącznik nr 6                                 

                    

Zaświadczenie ważne 30 dni 

 

 

   ............................................ 
…….…………………………..…                                                                                                 ( miejscowość i data ) 
     Pieczątka zakładu opieki zdrowotnej 
               lub praktyki lekarskiej 

 

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka 
wydane dla potrzeb Zespołu 

do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 

(wypełnia lekarz) 

 

Orzeczenie pierwszorazowe / orzeczenie powtórne * 

 
Imię i nazwisko dziecka …......................................................................................................................... 

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………….……………...…  

Adres zamieszkania..................................................................................................................................... 

Nr i seria legitymacji szkolnej/dowodu osobistego/paszportu………........................................................ 

PESEL □□□□□□□□□□□ 

1. Rozpoznanie choroby zasadniczej (od kiedy) .................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

2. Przebieg schorzenia podstawowego – początek, wyniki dotychczasowego leczenia i 

rehabilitacji ……………………………………………………………………………………………

……….….……………………………………………………………………………………………

…………..……………………………………………………………………………………………

…………..……………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………… 

3. Uszkodzenie innych narządów i układów, choroby 

współistniejące ............................................ …………………………………………………………

……………………………………………............................................................................................

................................................................................................................................................................ 
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4. Zastosowane leczenie i rehabilitacja – rodzaj, czas trwania, pobyty w szpitalu, 

sanatorium ……………………………………………………………………………………………

………..……………………………………………………………………………………………… 

5. Ocena wyników leczenia, rokowanie (możliwość poprawy) ……………………………………… 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

6. Używane (ewentualne potrzeby) zaopatrzenie ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny ………….. 

............................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 

7. Wykaz wykonanych badań potwierdzających rozpoznania (w załączeniu) …………………….. 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

8. Wykaz przeprowadzonych  konsultacji specjalistycznych ( w załączeniu) ..……………………. 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

9. W jakim stopniu dziecko wymaga na co dzień współistnienia opiekuna w procesie: 

- leczenia .............................................................................................................................................................................................. 

- rehabilitacji …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- edukacji ............................................................................................................................................................................................. 
 

Od kiedy dziecko  pozostaje pod opieką lekarza wystawiającego zaświadczenie (d/m/r)……………... 

Od kiedy dziecko  posiada dokumentację medyczną (data: d/m/r) …………………………………..... 

Czy  lekarz  wystawiający  zaświadczenie  ma  pełny  wgląd  do  dokumentacji   medycznej  dziecka  

TAK / NIE* 

Czy u dziecka nastąpiło / nie nastąpiło* istotne pogorszenie stanu zdrowia w okresie od ostatniego badania dla 

celów orzeczniczych 

 

 
*  niepotrzebne skreślić 

                   .................................................................. 
                   stempel i podpis lekarza wydającego zaświadczenie 

 

 
Dziecko jest trwale niezdolne do odbycia podróży celem udziału w posiedzeniu zespołu do spraw orzekania o 

niepełnosprawności TAK / NIE*. Jeśli tak należy potwierdzić z jakiej przyczyny: 

 

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające  

niezdolność osobistego uczestniczenia dziecka 

w posiedzeniu  komisji 

Dziecko jest stale leżące i trwale niezdolne do osobistego uczestniczenia w posiedzeniu  komisji z powodu długotrwałej i nierokującej 

poprawy 

choroby ………………………………………………… .……………………………………………………………………………………

……………………...……………………………………………………………………………………… 

                                                                                                                     

                                                                                                                                    ……………………………………………….. 
      stempel i podpis lekarza  wydającego zaświadczenie 
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Załącznik nr  7  

Wzór Indywidualnego katalogu możliwego wsparcia  

  

Indywidualny katalog możliwego wsparcia  

(Arkusz wypełnia asystent rodziny wraz z rodziną w celu zdiagnozowania jakich form pomocy 

potrzebuje rodzina, a następnie przygotowuje katalog adresów instytucji i placówek, w których to 

wsparcie można otrzymać.)  

Imię, nazwisko i adres osoby ubiegającej się o wsparcie: ………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………  

Numer telefonu: ……………………………………….  

Imię i nazwisko asystenta rodziny: ……………………………………………………………...  

Data sporządzenia: ………………………………………………………………………………  

Zasoby własne członków rodziny:  

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………  

  

Świadczenia i usługi podstawowe  

(zaznaczyć krzyżykiem proponowane dla rodziny oraz wpisać adres ich uzyskania)  

Rodzaj świadczenia lub usług  Adres   

□  świadczenie 4000 zł    

□  świadczenie wychowawcze     

□  świadczenie rodzicielskie     

□  świadczenia opiekuńcze     

□  zasiłek rodzinny z dodatkami    

□  świadczenia z pomocy społecznej    

□  diagnostyka prenatalna     

□  dodatkowe wizyty położnej    

□  poród w szpitalu na najwyższym specjalistycznym 

poziomie (III poziom referencyjny)  

  

□  opieka położnicza nad matką    

□  opieka neonatologiczna nad dzieckiem    

□  poradnictwo laktacyjne    
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□  poradnictwo psychologiczne dla rodziców    

□  poradnictwo prawne dla rodziców    

□  pomoc w zakupie wyrobów medycznych    

□  rehabilitacja lecznicza dla dziecka    

□  opieka wytchnieniowa     

□  opieka paliatywna i hospicyjna dla dziecka    

□  kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne dla 

dziecka  

  

□  dofinansowanie ze środków PFRON do udziału w 

turnusie rehabilitacyjnym, likwidację barier 

architektonicznych, komunikacyjnych, technicznych, 

zakup sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów 

ortopedycznych i środków pomocniczych  

  

□  Karta Dużej Rodziny    

□  placówki wsparcia dziennego    

□  domy samotnych matek    

□  inne placówki wsparcia rodziny, organizacje 

pozarządowe  

  

□  rodziny wspierające    

□  placówki dla dzieci do 3 lat (żłobki, kluby dziecięce)    

□  piecza zastępcza    

 Świadczenia i usługi dodatkowe  

(wymienić proponowane dla rodziny oraz wpisać adres ich uzyskania)  

Rodzaj świadczenia lub usług  Adres   

□     

□     

  

 

 

………………………………  ………………………………….  

        data i podpis klienta/ów                       data i podpis asystenta rodziny  

 


