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POTRZEBNE INFORMACJE MOŻNA OTRZYMAĆ: 

- w przychodniach zdrowia, 
- w szpitalu, 
- w Sekcji ds. asysty rodzinnej Gorzowskiego Centrum  

Pomocy Rodzinie 
- w instytucjach wsparcia rodziny. 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z UPRAWNIEŃ? 

- każda kobieta w ciąży i jej rodzina, 
- rodziny, w których przyszło, lub przyjdzie, na świat chore dziecko, 
- kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może 

umrzeć w czasie ciąży lub po porodzie, 
- kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie  

na skutek wad wrodzonych, 
- kobiety, które nie zabiorą do domu swojego dziecka, z powodu 

poronienia, urodzenia dziecka martwego, urodzenia dziecka 
niezdolnego do życia, obarczonego wadami wrodzonymi lub 
śmiertelnymi schorzeniami. 

JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE  

w wysokości 4.000 zł z tytułu urodzenia dziecka posiadające 
odpowiednie zaświadczenie lekarskie.  

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK? 

wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć do 12 miesięcy od dnia 
narodzin dziecka. 

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK? 
w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie 
ul. Teatralna 26, pokój nr 2, 66-400 Gorzów Wielkopolski 

 

KAŻDA KOBIETA W CIĄŻY I JEJ RODZINA MOŻE SKORZYSTAĆ  
Z POMOCY I WSPARCIA ASYSTENTEK RODZINY  

(ul. Jagiełły 7, tel. 957 151 322) 
 

PRZYKŁADOWE FORMY WSPARCIA 

- 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 sprawach urzędowych, 
- wspieranie rodziny w kontaktach z placówkami służby zdrowia. 
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