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Szanowni Państwo

Prezydenci Miast, 
Burmistrzowie, Wójtowie 
Gmin województwa małopolskiego

Dotyczy: Realizacji zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 
„Za życiem”.

W związku z możliwymi trudnościami w uzyskaniu właściwie wydanych zaświadczeń 
pozwalających na otrzymanie wsparcia wynikającego z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku 
o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016. poz. 1860), zwracam się 
z prośbą o podjęcie działań przy prowadzeniu postępowań administracyjnych w sprawie 
świadczenia, o którym mowa w art. 10 przywołanej ustawy, w celu odciążenia oraz wsparcia 
rodzin w trudnych sytuacjach, będących podstawą ubiegania się o to świadczenie.

W szczególności proszę o rozważenie rozwiązań, w których pracownicy socjalni oraz 
pracownicy rozpatrujący wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 
zł, działający z upoważnienia i w imieniu organu wydającego decyzję, w ramach 
postępowania dowodowego, w przypadkach wątpliwości co do poprawnej formy 
zaświadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 3 cyt. ustawy, za pisemną zgodą osób 
zainteresowanych, sami proponowali i podejmowali działania w celu uzyskania poprawnego 
zaświadczenia. 

Pomoc kobiecie lub rodzinie w uzyskaniu właściwego (tj. podpisanego przez 
uprawnionego lekarza oraz zawierającego zgodne z zapisami ustawy wskazania dotyczące 
zdrowia dziecka) zaświadczenia pozwoli na ograniczenie ponownego przeżywania przez 
rodziny trudnych dla nich sytuacji. Osoby ubiegające się o przedmiotowe wsparcie wymagają 
indywidualnego podejścia. Poprawne wydanie ww. zaświadczeń umożliwi szybkie 
i skuteczne załatwienie sprawy, a w efekcie otrzymanie przez osoby wnioskujące 
oczekiwanego wsparcia.

Informuję, że na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia 
(http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/) znajduje się wzór 
zaświadczenia stwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną 
chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub 
w czasie porodu, który nie ma charakteru obowiązującego dokumentu, ale został opracowany 
w Ministerstwie Zdrowia jako wzór pomocniczy.

Ponadto pracownicy socjalni oraz pracownicy rozpatrujący wnioski o wypłatę jednorazowego 
świadczenia w wysokości 4000 zł, winni informować ww. osoby o możliwości skorzystania 
ze wsparcia świadczonego przez asystentów rodziny w obszarze zadań określonych 
w omawianej ustawie, w tym również w zakresie uzyskania właściwego zaświadczenia, o ile 
rodzina będzie sobie tego życzyła. 
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Należy także podkreślić, że opisywana pomoc nie powinna koncentrować się jedynie na 
wsparciu finansowym, ale stanowić system, będący „katalogiem możliwego wsparcia danej 
Gminy”. Słuszne wydaje się opracowanie pakietu usług z wypisanymi i krótko 
scharakteryzowanymi usługami dla kobiet w ciąży oraz dzieci przewlekle chorych 
i niepełnosprawnych na danym terenie wraz z podanymi adresami instytucji resortu zdrowia, 
edukacji, pomocy społecznej oraz wspierania rodziny, które  je realizują.

W pakiecie takim, czyli w „katalogu możliwego wsparcia na terenie danej Gminy” 
powinny być wpisane świadczenia i usługi podstawowe, wymienione w Informatorze, 
powstałym zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy „Za życiem”. Kobiety w ciąży i rodziny, o których 
mowa w ustawie są bowiem uprawnione do poradnictwa w zakresie przezwyciężania 
trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka, wsparcia psychologicznego, pomocy prawnej, 
w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych, a także 
do dostępu do rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej (art. 8 
ust. 1 ww. ustawy). 

Katalog wsparcia mógłby zawierać również opis usług dodatkowych, nieujętych 
w Informatorze, a możliwych do uzyskania na danym terenie, wynikających z lokalnych 
warunków i inicjatyw.

Mając na uwadze powyższe proszę Państwa o podjęcie działań w kierunku wypracowania 
procedur i budowania lokalnego systemu wsparcia dla ww. osób. 

Proszę także o udostępnianie w siedzibach Państwa Urzędów, ośrodkach pomocy 
społecznej, placówkach służby zdrowia, ale również w ogólnodostępnych miejscach  
publicznych, informatorów o uprawnieniach przysługujących na podstawie ustawy o wsparciu 
kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, które są dostępne na stronach internetowych 
Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Poniżej przekazuję linki do stron ww. Ministerstw:

Informator Ministerstwa Zdrowia „Za życiem”:
http://www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/zdrowie-matki-i-dziecka/informator-za-zyciem-
2/
Informator Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Za życiem”:
http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/swiadczenia-rodzinne/komunikaty-
dotyczace-swiadczen-rodzinnych/informator-za-zyciem/.

Józef Gawron

Do wiadomości:
Ośrodki pomocy społecznej
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