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Informacja prasowa

Ułatwienia dla osób starających się o świadczenie Mama 4 plus

Korzystne  zmiany  w  przepisach,  które  wejdą  w  życie  od  nowego  roku,  dotyczą  także  rodzicielskiego
świadczenia uzupełniającego, potocznie nazwanego świadczeniem Mama 4 plus. Od stycznia nie trzeba już
będzie  dołączać  do  wniosku  krajowych  aktów  urodzenia  dziecka. ZUS  sam  będzie  mógł  pozyskać  taki
dokument. 

W przypadku zagranicznego dokumentu potwierdzającego urodzenie dziecka,  jeżeli  akt urodzenia dziecka  
nie jest sporządzony w rejestrze stanu cywilnego, nadal trzeba będzie go dołączać do wniosku o rodzicielskie
świadczenie  uzupełniające-  informuje  Krystyna  Michałek,  regionalny  rzecznik  prasowy  ZUS  województwa
kujawsko-pomorskiego.

Od lutego 2019 roku o specjalną tzw. matczyną emeryturę mogą starać się matki i w szczególnych sytuacjach
również ojcowie, którzy wychowali minimum czworo dzieci. W całym kraju świadczenie to trafia już do 64 tys.
uprawnionych, a w województwie kujawsko-pomorskim do blisko 4,1 tys. osób. Najczęściej o to świadczenie
ubiegają się  osoby w wieku między 60 a 69. rokiem życia.

Na dodatkowe pieniądze po osiągnięciu wieku emerytalnego mogą liczyć matki, które urodziły i wychowały
lub tylko wychowały co najmniej 4 dzieci,  a w przypadku ich śmierci albo porzucenia przez nie dzieci lub
długotrwałego zaprzestania wychowanie dzieci również – ojcowie. Świadczenie przysługiwać będzie nie tylko
w przypadku wychowywania własnych dzieci, ale także w razie wychowywania dzieci współmałżonka, dzieci
przysposobionych lub przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej (z wyjątkiem rodziny zastępczej
zawodowej).

Wysokość matczynej emerytury
Rodzicielskie świadczenie uzupełniające nie ma stałej kwoty, lecz nie może przekroczyć wysokości najniższej
emerytury, która od 1 marca wynosi 1250,88 zł brutto. Świadczenie jest przyznawane w takiej wysokości, aby
łącznie  z  pobieraną emeryturą czy  rentą  nie  przekroczyło  kwoty  minimalnej  emerytury.  Oznacza to,  że   
w przypadku braku prawa do emerytury lub renty świadczenie przysługuje w wysokości najniższej emerytury,
czyli  1250,88  zł  brutto.  Natomiast,  jeśli  emerytura  lub  renta  jest  niższa  od  minimalnej  emerytury,  to
świadczenie stanowi dopełnienie do wysokości  najniższej emerytury. Na przykład, jeśli  obecnie pobieramy
świadczenie w wysokości 800 zł, zostanie ono uzupełnione o 450,88 zł, tj. do 1 250,88 zł brutto.

Rodzicielskie  świadczenie  uzupełniające  nie  jest  przyznawane  przez  ZUS  automatycznie.  Trzeba  złożyć
wniosek,  a  gotowy formularz  o  nazwie ZUS ERSU jest  dostępny w salach obsługi  klientów we wszystkich
placówkach ZUS lub do pobrania na stronie www.zus.pl. 
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