
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka wypłacana 
przez gminę Bydgoszcz 
 
Osoby mogące ubiegać się o jednorazową zapomogę z tytułu 
urodzenia dziecka realizowaną z budżetu Miasta Bydgoszczy 
 

matka lub ojciec dziecka opiekun prawny dziecka opiekun faktyczny dziecka 

 
Warunki otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się 
dziecka realizowanej z budżetu Miasta Bydgoszczy  
 
Aby otrzymać  jednorazową zapomogę realizowaną  z budżetu miasta Bydgoszczy należy 
spełnić jednocześnie wszystkie 5 warunków : 
 
1. Zamieszkiwać nie krócej niż  rok przed urodzeniem  się dziecka na terenie miasta 
Bydgoszczy. 
2. Zamieszkiwać i posiadać zameldowanie wraz z dzieckiem na terenie miasta Bydgoszczy.  
Posiadanie czasowego zameldowania w innej gminie w trakcie ubiegania się o zapomogę 
uniemożliwia przyznanie zapomogi. 
3. Spełniać kryterium  dochodowe , które na osobę w rodzinie wynosi 674zł.  
4. Złożyć wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku, gdy 
wniosek dotyczy dzieckaobjętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka 
przysposobionego – w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo 
przysposobienia.  Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania. 
5 . Dostarczyć zaświadczenie lekarskie  lub zaświadczenie wystawione przez położną 
potwierdzające pozostawanie  pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży (nie 
dotyczy  dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego).  
Wypłata zapomogi , której wysokość wynosi 1000 zł nastąpić może jedynie na rzecz tego 
rodzica lub opiekuna prawnego albo faktycznego dziecka, z którym dziecko pozostaje we 
wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadku, gdy każda z osób uprawnionych spełnia 
warunki określone w  uchwale wypłata następuje na rzecz tego z nich, które pierwsze złoży 
wniosek o zapomogę.  
 

UWAGA! 
Jednorazowa zapomoga realizowana  z budżetu miasta Bydgoszczy nie przysługuje, jeżeli:  
 osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka                  
od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego 
pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:  
a) rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,  
b) ojciec dziecka jest nieznany,  
c) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało 
oddalone,  



d) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka              
i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,  
e) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców 
sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.  
Do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka realizowanej z budżetu miasta 
Bydgoszczy mają zastosowanie przepisy Uchwały Nr LXVI/1244/06 Rady Miasta Bydgoszczy              
z dnia 29 marca 2006 r. (Dz. U. Województwa Kujawsko – Pomorskiego Nr 59, poz. 982 ze 
zm.) 
 


