
Kącik Porad Obywatelskich

Pokrycie kosztów związanych z 
ciążą i porodem
Warto pamiętać, że zgodnie z wolą polskiego 
ustawodawcy matka pozamałżeńskiego 
dziecka nie jest pozostawiona sama sobie. 
Oprócz świadczeń publicznoprawnej natury, 
obowiązujące przepisy prawa przewidują 
określone obowiązki ojców takiego dziecka. 
Dopełnienia tych obowiązków można 
dochodzić przed sądem rodzinnym

W aktualnym stanie prawnym matka 
pozamałżeńskiego dziecka może domagać się 
współfinansowania przez ojca dziecka:
• wydatków związanych z ciążą, porodem 
i pielęgnacją małego dziecka (koszty opieki 
medycznej, lekarstw, odżywek, koszty mieszka-
nia);
• wydatków związanych z tzw. wyprawką dla 
dziecka (łóżeczko, wózek, pościel, pieluszki, 
butelki, ubranka itp.).

Ojciec dziecka może zostać zobowiązany 

do pokrycia kosztów trzymiesięcznego utrzyma-
nia matki dziecka w okresie porodu. Przeważnie 
są to koszty właściwego odżywiania ciężarnej 
kobiety, a także koszty zapewnienia mieszka-
nia. Obowiązek ten, z ważnych powodów, może 
zostać przedłużony na okres dłuższy niż 3 mie-
siące (nie ma ograniczenia czasowego - ojciec 
może być zobowiązany do świadczenia na rzecz 
swojego dziecka i jego matki nawet przez wiele 
lat). Do ważnych powodów można zaliczyć m.in. 
brak możliwości podjęcia pracy w wyniku złego 
stanu zdrowia spowodowanego powikłaniami 
poporodowymi matki, chorobę dziecka, skorzy-
stanie z bezpłatnego urlopu w celu opieki nad 
dzieckiem.

Mężczyzna może także zostać zobowią-
zany do współfinansowania nadzwyczajnych 
wydatków związanych z ciążą oraz porodem. 
Najczęściej są to koszty badań lekarskich (pod-
danie się terapii w celu ratowania zdrowia lub 

życia nienarodzonego jeszcze 
dziecka, koszty przebywania 
w szpitalu np. przy zagrożeniu 
ciąży, koszty przebywania w 
placówce medycznej związane 
z powikłaniami przy porodzie).

W przeciwieństwie do 
świadczenia ojca przed uro-
dzeniem się dziecka w tym 
przypadku mężczyzna ponosi 
wyżej wymienione koszty w 
całości lub w części. Wszystko 
zależy od sytuacji materialnej 
obojga rodziców.

Jeżeli matka jest młoda, 
nie posiada wykształcenia ani 
zawodu, a co za tym idzie nie 
może znaleźć pracy, nie ma 
gdzie mieszkać (np. przebywa 
w domu samotnej matki), a 
ojciec dziecka posiada pracę 
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i mieszkanie to co do zasady może zostać 
zobowiązany do pokrycia wszystkich wydatków 
wynikłych w bezpośrednim związku z ciążą i 
porodem.

Jednakże przy ustabilizowanej sytuacji 
bytowej obojga rodziców ponoszą oni wydatki 
w częściach - stosownie do swojej sytuacji 
materialnej i osobistej (zdarzyć się może, iż 
ojciec jest małżonkiem innej kobiety, także z nią 
posiada dzieci, a co za tym idzie obowiązki ali-
mentacyjne względem nich).

Roszczenia matki przedawniają się z upły-
wem 3 lat od dnia porodu.

Jeżeli ojcostwo mężczyzny, który nie jest 
mężem matki, nie zostało ustalone, zarówno 
dziecko, jak i matka mogą dochodzić roszczeń 
majątkowych związanych z ojcostwem tylko jed-
nocześnie z dochodzeniem ustalenia ojcostwa 
(nie dotyczy to roszczeń matki, gdy dziecko uro-
dziło się nieżywe).
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