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Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z póên. zm.2)) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) form´ opieki medycznej nad kobietà nie póêniej
ni˝ od 10 tygodnia cià˝y do porodu, uprawniajàcej
do dodatku z tytu∏u urodzenia dziecka;

2) wzór zaÊwiadczenia lekarskiego potwierdzajàcego
pozostawanie kobiety pod opiekà medycznà nie
póêniej ni˝ od 10 tygodnia cià˝y do porodu, upraw-
niajàcà do dodatku z tytu∏u urodzenia dziecka.

§ 2. 1. Formà opieki medycznej, o której mowa
w § 1 pkt 1, sà Êwiadczenia zdrowotne udzielane w ra-
mach:

1) podstawowej opieki zdrowotnej;

2) ambulatoryjnych Êwiadczeƒ specjalistycznych;

3) leczenia szpitalnego. 

2. Dodatek z tytu∏u urodzenia dziecka przys∏uguje,
je˝eli jedno ze Êwiadczeƒ, o którym mowa w ust. 1,
by∏o udzielone kobiecie co najmniej raz w ka˝dym try-
mestrze cià˝y.

3. Wzór zaÊwiadczenia lekarskiego, o którym mo-
wa w § 1 pkt 2, jest okreÊlony w za∏àczniku do rozpo-
rzàdzenia. 

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Zdrowia: E. Kopacz

1305

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 18 wrzeÊnia 2009 r.

w sprawie formy opieki medycznej nad kobietà w cià˝y, uprawniajàcej do dodatku 
z tytu∏u urodzenia dziecka

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1630, z 2007 r.
Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr 109, poz. 747, Nr 192,
poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446, z 2008 r. Nr 70, poz. 416,
Nr 138, poz. 872 i 875, Nr 223, poz. 1456 i Nr 237, poz. 1654
oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 800.
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Zdrowia
z dnia 18 wrzeÊnia 2009 r. (poz. 1305)

WZÓR

…………….……….…………....……... …………….……….…………....……...
(piecz´ç zak∏adu opieki zdrowotnej (miejscowoÊç i data)

lub praktyki lekarskiej)

ZAÂWIADCZENIE LEKARSKIE
potwierdzajàce pozostawanie kobiety pod opiekà medycznà nie póêniej ni˝ od 10 tygodnia cià˝y

do porodu, uprawniajàcà do dodatku z tytu∏u urodzenia dziecka1)

Pani …………………….………....……………..………………………………..……………………………….................……
(imi´ i nazwisko)

numer PESEL lub nazwa i numer dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç2)

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

zamieszka∏a: ………………………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania)

pozostawa∏a pod opiekà medycznà od …………........................................…………….... tygodnia cià˝y do porodu. 

Terminy udzielenia Êwiadczeƒ zdrowotnych:

1) pierwszy trymestr cià˝y — ……………………………………..

2) drugi trymestr cià˝y — ………………………………………….

3) trzeci trymestr cià˝y — ………………………………………….

………......................…………………………
(pieczàtka i podpis lekarza)

———————
1) Niniejsze zaÊwiadczenie zgodnie z art. 15b ust. 6 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych (Dz. U. 

z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z póên. zm.) stanowi tak˝e podstaw´ uzyskania jednorazowej zapomogi z tytu∏u urodzenia si´
˝ywego dziecka. 

2) W przypadku kobiety nieposiadajàcej numeru PESEL.
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