Warszawa, 28.02.2019 r.
Informacja prasowa - materiały uzupełniające
Temat: Wszystko, co musisz wiedzieć o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym
Mama 4+. Pytania i odpowiedzi.
Jakie są cele programu Mama 4+?
Program Mama 4+ jest skierowany do osób, które wychowały co najmniej czworo dzieci
i z tego powodu nie mogły podjąć pracy zawodowej lub musiały
z niej zrezygnować. Dzisiaj osoby te dzisiaj żyją w niedostatku, nie mając prawa
do świadczeń, czasami nawet na minimalnym poziomie. Rodzicielskie świadczenie
uzupełniające Mama
4+
zapewni
im podstawowe środki
do życia.
Program Mama 4+ to pierwszy taki program, który nadaje wieloletniej, codziennej pracy
Rodzica na rzecz rodziny i wychowaniu dzieci, ogromną wartość. Jest odpowiedzią
na rosnącą z latami potrzebę społeczną.
Czy Mama 4+ to emerytura?
Nie. Program „Mama 4+” jest rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, finansowanym
z budżetu państwa o charakterze specjalnym, nieskładkowym, które jedynie uzupełniająco lub
zastępczo jest powiązane z ryzykiem starości. Mama 4+ nie jest więc emeryturą. Uzyskanie
prawa do świadczenia nie będzie związane z wcześniejszym opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne.
Kto będzie mógł skorzystać z programu?
Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające będą mogły złożyć osoby, które osiągnęły
wiek emerytalny (w przypadku kobiet to 60 lat, w dla mężczyzn – 65 lat) i nie posiadają
niezbędnych środków utrzymania.
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mogło być przyznane matce, która urodziła
i wychowała co najmniej czworo dzieci, a w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia
dzieci przez matkę – ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci.
Świadczenie będzie przysługiwać wyłącznie osobom mieszkającym w Polsce i mającym
(po ukończeniu 16 lat) tzw. ośrodek interesów życiowych na terytorium naszego kraju – przez
co najmniej 10 lat.
Wniosek o rodzicielskie świadczenie uzupełniające będą mogli składać również posiadający
prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatele
państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia
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o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej oraz cudzoziemcy legalnie przebywający na terytorium Polski.
Ile wyniesie 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. Zanim dojdzie do jego wypłaty Zakład
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zbada
m.in. sytuację dochodową danej osoby. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie
corocznie waloryzowane.
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. W budżecie państwa na 2019 rok na wypłatę rodzicielskich świadczeń
uzupełniających zarezerwowano ponad 801 mln złotych.
Jakie dokumenty należy złożyć, żeby otrzymać świadczenie?
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przysługiwać na wniosek osoby
zainteresowanej. 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
okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia. Każdy zgłoszony
wniosek będzie rozpatrywany indywidualne, w drodze decyzji administracyjnej, odpowiednio
przez Prezesa ZUS lub Prezesa KRUS.
Prawo do świadczenia powstaje od pierwszego dnia miesiąca, w którym wydano decyzję,
nie wcześniej niż od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego.
Kiedy świadczenie z programu Mama 4+ nie będzie przysługiwać?
Świadczenie nie będzie przysługiwać osobie, którą sąd pozbawił władzy rodzicielskiej
lub której sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy
zastępczej, oraz w przypadku długotrwałego zaprzestania wychowywania dzieci.
Świadczenie nie będzie przysługiwać również, gdy po przyznaniu świadczenia osoba która
je pobiera jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności.
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Powyższe zasady dotyczące pobytu w więzieniu nie będą miały zastosowania w przypadku
osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
Czy rodzicielskie
i opodatkowaniu?

świadczenie

uzupełniające

będzie

podlegać

waloryzacji

Tak. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające Mama 4+, będzie corocznie waloryzowane.
Będzie podlegać również 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.
Czy mogę stracić prawo do świadczenia z programu Mama 4+?
Tak, żeby jednak tak się stało muszą ustać okoliczności, które są podstawą do przyznania
świadczenia. Może to być np. wyjazd z Polski, uzyskanie dochodu czy odbywanie kary
pozbawienia wolności. Przykładowo, w przypadku nabycia prawa do innego świadczenia, np.
renty rodzinnej, której wysokość będzie równa lub wyższa od najniższej emerytury – prawo do
świadczenia z programu Mama 4+ również ustanie.
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