
Świadczenie „Za życiem” 

  

Co to jest świadczenie „Za życiem”? 

Świadczenie „Za życiem” to pieniądze wypłacone, 

gdy urodzi się bardzo chore dziecko. 

Po urodzeniu dziecka lekarz musi stwierdzić, 

że dziecko jest ciężko upośledzone 

albo że dziecko jest chore i choroba zagraża życiu dziecka. 

Lekarz musi stwierdzić, że dziecka nie można wyleczyć. 

 

Komu przysługuje świadczenie? 

Świadczenie „Za życiem” przysługuje: 

• matce lub ojcu dziecka; 

• opiekunowi faktycznemu dziecka;  

• opiekunowi prawnemu dziecka. 

 

Jaka jest wysokość świadczenia „Za życiem”?  

Świadczenie „Za życiem” to 4000 złotych. 

Świadczenie będzie wypłacone jeden raz. 

 

Co zrobić, żeby dostać świadczenie „Za życiem”?  

Złóż wniosek o przyznanie świadczenia „Za życiem”. 

Wniosek musisz złożyć zanim dziecko skończy 1 rok. 

Wniosek możesz złożyć w formie papierowej albo elektronicznej. 

 



Forma papierowa wniosku. 

Forma papierowa wniosku to wypełniony i podpisany formularz.  

Formularz możesz dostać w budynku przy ulicy Ozimskiej 19 na parterze 

przy wejściu oraz na 7 piętrze. 

Formularz możesz wydrukować za strony internetowej Miejskiego 

Centrum Świadczeń w Opolu – www.mcs.opole.pl.  

Wniosek papierowy przynieś do Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.  

Adres: Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu, ulica Ozimska 19, 

45-357 Opole, 7 piętro. 

Jeżeli nie masz problemów z wypełnieniem wniosku, 

wyślij go pocztą albo wrzuć do skrzynki korespondencyjnej.  

Skrzynka korespondencyjna znajduje się na parterze budynku 

przy ulicy Ozimskiej 19. 

Na skrzynce korespondencyjnej jest nazwa 

Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu. 

Jeżeli masz kłopoty z wypełnieniem formularza, 

to zadzwoń albo przyjdź do Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.  

Adres: ulica Ozimska 19, 45-357 Opole, 7 piętro. 

Telefon: 77 44 99 831 

 

Elektroniczna forma wniosku.  

Wniosek elektroniczny znajdziesz na stronie portalu Emp@tia.  

Drogą elektroniczną możesz wysłać wniosek, 

jeżeli masz podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty. 

 

http://www.mcs.opole.pl/


Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku?  

Do wniosku o świadczenie „Za życiem” musisz dołączyć 

2 specjalne zaświadczenia od lekarza: 

• zaświadczenie lekarskie, że matka dziecka była pod opieką 

lekarza ginekologa od 10 tygodnia ciąży lub wcześniej; 

• zaświadczenie lekarskie, że dziecko, które urodziło się 

jest ciężko upośledzone albo 

że dziecko jest chore i choroba zagraża życiu dziecka 

oraz że dziecka nie można wyleczyć. 

Zaświadczenie, że dziecko jest chore, musi wystawić lekarz specjalista. 

Lekarz specjalista musi mieć podpisaną umowę z Narodowym 

Funduszem Zdrowia. 

 

Kiedy nie dostaniesz świadczenia „Za życiem”? 

Nie dostaniesz świadczenia „Za życiem”, jeżeli: 

• nie podlegasz opiece zdrowotnej w Narodowym Fundusz Zdrowia; 

• na dziecko było już pobrane świadczenie „Za życiem” 

w innym urzędzie; 

• dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej lub w domu 

pomocy społecznej zapewniającym nieodpłatnie utrzymanie; 

• na chore dziecko przysługuje za granicą podobne świadczenie; 

• wniosek o wypłatę świadczenia „Za życiem” 

złożysz po upływie 1 roku po urodzeniu dziecka; 

• matka dziecka nie była pod opieką 

lekarza ginekologa od 10 tygodnia ciąży. 

 



Skąd będziesz wiedzieć, że dostałeś świadczenie „Za życiem”? 

Prawo do świadczenia „Za życiem” ustala się w decyzji. 

Jeżeli wniosek złożyłeś w formie papierowej, 

decyzję dostaniesz do domu za pośrednictwem poczty. 

Jeżeli wniosek był elektroniczny, decyzja też będzie elektroniczna.  

Przeczytaj decyzję dokładnie. 

Przyznane świadczenie „Za życiem” będzie wypłacone jeden raz. 

Świadczenie będzie wypłacone na konto bankowe, 

które podałeś we wniosku.  

 

Doręczono Ci decyzję. Nie zgadzasz się z decyzją. 

W ciągu 14 dni od odebrania decyzji napisz odwołanie do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu.  

W odwołaniu napisz czemu nie zgadzasz się z decyzją. 

Odwołanie wyślij lub przynieś do Miejskiego Centrum Świadczeń w 

Opolu ulica Ozimska 19, 45-057 Opole.  


