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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna  

Pan Eugeniusz Szymala. 

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjąć inicjatywę ustawodawczą w sprawie zmiany ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. 

o Karcie Dużej Rodziny, w celu nadania uprawnienia do świadczenia pieniężnego 

w wysokości najniższej emerytury kobietom, które ukończyły 60. rok życia oraz urodziły 

i wychowały co najmniej troje dzieci i nie posiadają ustalonego prawa do emerytury i renty. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ: 

Autor petycji wnioskuje o wprowadzenie do ustawy o Karcie Dużej Rodziny 

zapisów określających kryteria, jakie muszą spełnić matki, co najmniej trojga dzieci, aby 

otrzymać specjalne świadczenie pieniężne.  

Autor zaproponował dodanie do ustawy Rozdziału 4a w brzmieniu: „Świadczenia 

pieniężne dla matek co najmniej trojga dzieci” oraz przedłożył z petycją szczegółową treść 

nowych przepisów.  

Wnoszący petycję podkreśla, że jego propozycja jest kompatybilna 

z obowiązującymi przepisami definiującym pojęcie „dużej rodziny”, a także nadającymi 

specjalne uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych. 

W uzasadnieniu petycji autor wyjaśnia, że należy odpowiednio zabezpieczyć 

finansowo wielodzietne matki, których poświecenie macierzyństwu zostanie, dzięki 

nowelizacji ustawy, odpowiednio uhonorowane. Gwarancja przyznania najniższego 

świadczenia pieniężnego da pewność polskim kobietom, w tzw. wieku rozrodczym, 

opiekującym się trojgiem lub więcej dzieci i niepracującym zawodowo i nieposiadającym 

prawa do zaopatrzenia emerytalno-rentowego, że po ukończeniu 60. roku życia otrzymają 

świadczenie równe najniższej emeryturze. 

W ocenie wnoszącego petycję zmiana ustawy o Karcie Dużej Rodziny będzie 

realizacją konstytucyjnej ochrony rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa, równości kobiet 

z mężczyznami w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym, gospodarczym oraz prawa do 

zabezpieczenia społecznego. 

STAN PRAWNY: 

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm.) 

stanowi, że rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza 

wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych. 

Matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz 

publicznych. 
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Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1832, ze zm.) definiuje pojęcia stosowane w tej ustawie. 

Rodzina wielodzietna to rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica 

mają na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia lub gdy 

dziecko się uczy do ukończenia 25. roku życia lub gdy dziecko posiada orzeczenie 

o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności - bez ograniczeń wiekowych. 

Członkami rodziny wielodzietnej są: rodzic (rodzice), także rodzic (rodzice) 

zastępczy lub osoba (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka, małżonek rodzica oraz 

dziecko, także nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, 

która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać 

w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-

wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom 

dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do 

ukończenia 25. roku życia jeżeli uczy się lub przygotowuje do wykonywania zawodu. 

Karta Dużej Rodziny jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, 

poświadczającym prawo do uprawnień ustalonych lub przyznanych wynikających z ustaw. 

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej 

zamieszkałemu z członkami rodziny na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, który jest: 

 obywatelem polskim,  

 cudzoziemcem, jeżeli przebywa na podstawie zezwolenia na pobyt stały, 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt 

czasowy lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub 

ochrony uzupełniającej,  

 obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, posiadającym 

prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Od 2019 r. Kartę Dużej Rodziny będą mogli otrzymać także ci rodzice, którzy 

kiedykolwiek wychowywali, co najmniej trójkę dzieci. 

DZIAŁANIA POWIĄZANE: 

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk, w lipcu 2018 r. 

przedstawiał w mediach program „Mama plus”. Propozycje programowe dotyczą m.in. 

wprowadzenia emerytur dla matek, co najmniej czwórki dzieci. Świadczenie ma zapewnić 

matkom, które urodziły czworo lub więcej dzieci godne życie i uchronić je przed skrajnie 
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trudną sytuacją materialną. Świadczenie ma mieć równowartość emerytury minimalnej. 

W wyjątkowych przypadkach będą mogli je otrzymać także ojcowie. W przypadku matek, 

które pracowały, ale ich emerytura będzie niższa ZUS wyrówna świadczenie. Z kolei 

kobiety, które nigdy nie pracowały otrzymają emeryturę w wysokości 1 000 zł.  

Według zapowiedzi ministerialnych beneficjentki programu będące w ciąży 

otrzymałyby darmowe leki, zaś matki dodatkowe trzy miesiące płatnego urlopu 

rodzicielskiego, jako premię za szybkie urodzenie drugiego dziecka, nie później niż dwa lata 

po pierwszym. 

Projekt jest gotowy i znajduje się w konsultacjach wewnętrznych, następnie zostanie 

udostępniony organizacjom zewnętrznym. 

(vide: http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/578925,program-mama-plus-

gotowy-emerytura-dla-matek.html: dostęp 6 sierpnia 2018 r.; 

http://telewizjarepublika.pl/marczuk-oderwalismy-polityke-rodzinna-od-polityki-

socjalnej,67674.html: dostęp 6 sierpnia 2018 r.) 
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