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Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+ to ważny elementem wspierania rodziny 
na każdym z etapów jej rozwoju.

Aktywna polityka wobec rodziny, budowana w oparciu o ideały społecznej solidarności to filar 
rządu, realizowana po to, by z jej efektów mogły korzystać współczesne i następne pokolenia. 

Realizowane programy i proponowane rozwiązania to dowód na to, jak ważna dla rządu jest 
rodzina, jej wsparcie na każdym etapie – od narodzin dziecka, poprzez ułatwienia w zapew-
nieniu opieki nad dzieckiem, pomoc rodzicom w łączeniu życia zawodowego i rodzinnego, po 
zapewnienie seniorom spokojnej jesieni życia. 

Wprowadzone zmiany podkreślają ważną z punktu widzenia rozwoju kraju funkcję społecz-
ną pełnioną przez rodziców, w większości przez kobiety, związaną z wychowywaniem dzieci. 
Wyeksponowana w projekcie rola kobiety wynika z faktu, że rodzina jest tą sferą życia, w której 
kobiety pełnią uprzywilejowaną i niezmiennie ważną rolę.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+, to:

 ʢ uhonorowanie tych osób, które podejmując się trudu wychowania liczniejszej rodziny 
musiały zrezygnować lub nie mogły podjąć pracy zarobkowej, 

 ʢ to pierwszy taki program, który nadaje codziennej pracy na rzecz rodziny, wychowaniu 
dzieci – ogromną wartość. 

 ʢ odpowiedź na pilną potrzebę społeczną, bowiem skutkiem decyzji związanych z wycho-
waniem liczebniejszej rodziny, jest niedostatek materialny matek pozbawionych mini-
malnych środków na utrzymanie.

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+ – jakie są założenia programu? 

Jaki jest charakter świadczenia? Uzyskanie prawa do świadczenia nie będzie związane 
z wcześniejszym opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne, jest świadczeniem finanso-
wanym z budżetu państwa, które jedynie uzupełniająco lub zastępczo jest powiązane z ryzy-
kiem starości. Nie jest równoznaczne z emeryturą. Prawo do świadczenia powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca, w którym wydano decyzję, nie wcześniej niż od dnia osiągnięcia 
wieku emerytalnego.

Kto będzie mógł skorzystać z programu?

 ʢ Matka, która urodziła i wychowała lub wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku 
śmierci matki dzieci lub porzucenia dzieci przez matkę, albo długotrwałego zaprzestania 
wychowywania dzieci przez matkę – ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci;

 ʢ Osoba nie posiadająca niezbędnych środków do życia, która osiągnęła wiek emerytalny. 
Dla kobiet od 60 lat, mężczyzn – 65 lat;

 ʢ Osoba mieszkająca wyłącznie w Polsce i mająca (po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów 
życiowych na terytorium naszego kraju – przez co najmniej 10 lat; 

 ʢ Obywatel Polski lub osoba, mająca prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, bądź 
obywatel państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemiec legalnie przebywający na tery-
torium Polski;
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W jakiej wysokości będzie przyznawane świadczenie?

W przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej 
emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty 
najniższej emerytury (od 1 marca 2019 roku 1100 złotych). Natomiast, w przypadku osoby nie 
mającej prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego 
odpowiadać będzie tej kwocie. 

Ile osób skorzysta z programu? 

Szacuje się, że z nowych przepisów skorzysta ok. 65 tys. osób, które dziś nie mają prawa do 
emerytury lub renty oraz 20,8 tys. osób, które pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej 
emerytury.  

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać na wniosek osoby zaintereso-
wanej. Wniosek należy złożyć w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w oddziale 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wnioski można składać od 1 marca 2019 roku. 

Do wniosku należy dołączyć akty urodzenia dzieci, informację o numerach PESEL dzieci oraz 
oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej oraz innych okoliczno-
ściach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia. Każdy zgłoszony wnio-
sek będzie rozpatrywany indywidualne, w drodze decyzji administracyjnej, odpowiednio 
przez Prezesa ZUS lub Prezesa KRUS. Przyznanie świadczenia odbywa się na drodze decyzji 
administracyjnej.

Czy rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie waloryzowane i opodatkowane?

Tak, Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie corocznie waloryzowane. Świadczenie 
będzie podlegać opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz potrącana będzie ze świadczenia składka 
na ubezpieczenia zdrowotne na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W jakiej wysokości jest przewidziana rezerwa w budżecie na realizację programu?

Na 2019 rok na wypłatę rodzicielskich świadczeń uzupełniających zarezerwowano 
w budżecie ponad 801 mln złotych.

Obsługa i wypłata świadczeń: 

• oddziały ZUS

• oddziały KRUS

• organy rentowe tzw. służb 
mundurowych

Jak otrzymać

złóż 
wniosek



gov.pl/rodzina twitter.com/mrpips_gov_pl facebook.com/mrpipsRP instagram.com/mrpips_gov_plwww

Trud, który podejmuje mama, aby urodzić i wychować nawet jedno dziecko, jest nieza-
przeczalnie ogromny. Trud, jaki bierze na siebie mama rodząc kolejne dzieci proporcjo-
nalnie się zwiększa. Wysiłek każdej mamy zasługuje na docenienie ze strony państwa. 
Cieszę się, że powstał program „Mama 4+”. Jako mama szóstki dzieci wiem, jak trudno 
jest godzić pracę i opiekę nad większą gromadką: ile czasu zajmują obowiązki domowe, 
wizyty u lekarza, przygotowywanie posiłków, odrabianie lekcji... Praca takiej mamy to 
kilka etatów. Nieraz myślałam o tym, że muszę jeszcze pracować na swoją emerytu-
rę. Myślę, że dobrze się stało, że kobiety, które będą chciały realizować się jako mamy 
większej rodziny, będą miały poczucie bezpieczeństwa – emeryturę na starość – mówi 
Anna Przerwa, mama 5 dzieci. 

801 mln zł

do 1100 zł
dla Rodzica, który podjął się 
wychowania co najmniej 4 dzieci

na wypłatę rodzicielskich świadczeń 
uzupełniających w 2019 r.


