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Posłuchaj podkastu https://www.polskidaily.eu/kobietapracujaca/ i zastanów się: 
 

1. Czym według ciebie rezygnacja z kariery i poświęcenie się domu i dzieciom? Alternatywną 

ścieżką kariery czy oznaką lenistwa? 

2. Czy kobiety, które nie pracują zawodowo są w Twoim społeczeństwie szanowane tak samo jak 

kobiety robiące karierę? 

3. Ile warta jest według ciebie praca pani domu (opieka nad dziećmi, zajmowanie się domem)? Czy 

kobiety, które zajmują się domem i dziećmi powinny dostawać wynagrodzenie? 

4. Czy kobiety, które nigdy nie pracowały, ale urodziły kilkoro dzieci powinny otrzymywać 

emeryturę mimo że nie odprowadzały składek na ubezpieczenie społeczne? 

 

Napisz definicję podanych słów i fraz 
 

Dziecko przysposobione ............................................................................................................ 

Władza rodzicielska ................................................................................................................... 

Świadczenie .............................................................................................................................. 

Wniosek .................................................................................................................................... 

Dopasuj czasowniki do dopełnień i dopisz jeszcze jedno swoje dopełnienie 
 

1. Podjąć się  a) prawem jazdy 

2. Odrzucić  b) odszkodowanie 

3. Przysługiwać  c) świadczenie 

4. Legitymować się d) stały dochód 

5. Wziąć na siebie  e) wydania osądu 

6. Pobierać  f) obywatelom 

7. Wypłacać   g) propozycję 

8. Wstrzymać się  h) winę 

9. Posiadać   i) zadania 
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Wpisz czasowniki w puste pola. Mogą być to czasowniki w stronie czynnej lub biernej w 

różnych czasach i trybach. 
 

 Emerytury dla matek to nowe świadczenie przygotowane przez resorty rodziny, pracy i polityki 

społecznej. Tzw. matczyne emerytury ............................................ matkom, które urodziły co 

najmniej czwórkę dzieci i zamiast pracować, je .................................... 

 Za przyjęciem ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym w Sejmie opowiedziało się 259 

posłów, 20 było przeciw, 134 ......................................... od głosu. Posłowie odrzucili poprawki 

opozycji, które zakładały m.in. prawo do pobierania świadczenia uzupełniającego również ojcom, 

którzy nie ..................................... minimalnej emerytury, ponieważ zrezygnowali z pracy 

zawodowej na rzecz opieki nad co najmniej czworgiem dzieci. W myśl ustawy świadczenie 

.................................... ojcu wyłącznie wtedy, gdy matka porzuciła rodzinę lub umarła. Tzw. 

matczyne emerytury mają być wypłacane od 1 marca 2019 r.  

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie mógł przyznać - co do zasady - na wniosek osoby 

zainteresowanej (matki lub ojca) Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego w decyzji administracyjnej, po zbadaniu m.in. sytuacji dochodowej 

danej osoby. - Chcemy docenić wszystkich rodziców, którzy wzięli na siebie trud wychowania 

kilkorga dzieci. Wspieramy oczywiście matki. Nie zapominamy też o ojcach, którzy z przyczyn 

losowych ................................... samotnej opieki nad dziećmi. Państwo powinno dostrzegać i 

dostrzega różne grupy ludzi, które potrzebują wsparcia - mówiła minister Rafalska na antenie TVP 

Info.  
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Komu będzie przysługiwała emerytura dla matek? Emerytura dla matek będzie przysługiwała: 

osobie, która nie .............................. dochodu zapewniającego niezbędnych środków utrzymania 

bądź ma prawo do emerytury lub renty w wysokości niższej niż wysokość najniższej emerytury. 

O świadczenie będą mogły się ........................... osoby w wieku wynoszącym co najmniej 60 lat w 

przypadku kobiet i 65 lat – mężczyźni.  

W przypadku śmierci matki pieniądze .........................będzie ojciec dzieci. Świadczenie w 

wysokości 1100 zł ............................. będzie przez ZUS lub KRUS na wniosek matki po ukończeniu 

60. roku życia (lub ojca, który ukończy 65 lat). W przypadku gdy osoba uprawniona 

............................. już emeryturę niższą od minimalnego świadczenia, otrzymywać będzie 

wyrównanie do jego wysokości. Według szacunków rządu świadczenie "Mama 4 plus” w pełnej 

wysokości przysługiwać będzie ok. 65 tys. osób, kolejne 20,8 tys. będzie je otrzymywać w 

częściowym wymiarze.  

Emerytura dla matek 2019: Jak uzyskać "matczyną emeryturę?  

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy: Świadczenie będzie przysługiwać na wniosek osoby 

zainteresowanej, spełniającej kryterium urodzenia i wychowania albo wychowania co najmniej 

czwórki dzieci. Przez dziecko projektodawca rozumie dziecko własne lub swojego współmałżonka 

lub dziecko przysposobione. Emerytura dla matek nie będzie z kolei przysługiwała osobom, które 

sąd ................................ władzy rodzicielskiej, bądź ją ograniczył, a także tym, którzy długotrwale 

nie wychowywali dzieci ze względu na odbywanie kary pozbawienia wolności. Świadczenie 

wypłacane będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) i Kasę Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego (KRUS). Jego wysokość nie będzie mogła być wyższa od najniższej emerytury.  
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Kiedy składać wnioski o emerytury dla matek do KRUS a kiedy do ZUS? 

 W projekcie emerytur dla matek określono szczegóły dot. wniosków o "matczyne emerytury". 

KRUS: W uzasadnieniu projektu można przeczytać, że: Wnioski o świadczenie 

....................................... do KRUS w sytuacjach, gdy osoba ubiegająca się o ww. świadczenie 

.............................................  okresami rolniczego ubezpieczenia społecznego lub okresami pracy 

w gospodarstwie rolnym, które są krótsze niż 25 lat i nie uprawniają do emerytury rolniczej. ZUS: 

Wniosek o "matczyne emerytury" do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składać mają z kolei 

osoby: Do ZUS wnioski składałyby osoby, które legitymuje się jakimkolwiek okresem podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub nie były w ogóle ubezpieczone. Prezes ZUS 

...............................................  wnioski po zbadaniu sytuacji dochodowej i wydawałby decyzję 

administracyjną. 
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INTERPUNKCJA. ZNAJDŹ I POPRAW BŁĘDY (duże litery, przecinki, nawiasy, łączniki) 
 

          Dn 21/01/2019, Leszno 

 

Szanowni Państwo zwracam się do państwa w niniejszym liście wierząc że dostrzeżecie wagę 

problemu o którym będzie mowa oraz że podzielicie moją troskę o dobro bezbronnych  dzieci. 

Wspomniany przeze mnie problem dotyczy niealimentacji czyli uchylania się od obowiązku 

płacenia zasądzonych alimentów poczucie bezkarności dłużników alimentacyjnych jest 

zdecydowanie główną przyczyną zjawiska należy jednak wskazać okoliczność która stawia 

skuteczną barierę egzekwowania świadczeń alimentacyjnych ukrywanie dochodów przez 

dłużników alimentacyjnych doceniając ważną rolę społeczną przedsiębiorców oraz darząc państwa 

zaufaniem zwracam się z prośbą; w sytuacjach w których jesteście państwo świadkami 

zatrudniania pracowników z pominięciem przepisów prawa reagujcie w zetknięciu z propozycją 

podjęcia współpracy zatrudnienia z pominięciem przepisów prawa odmawiajcie Przyszłość zależy 
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od teraźniejszości a decyzje podjęte przez jednostkę mogą mieć ogromny wpływ na bieg wydarzeń 

i przyszłość dzieci nie pozwólmy by w batalii o pieniądze najbardziej ucierpieli niewinni i bezbronni. 

uchylanie się od obowiązku płacenia alimentów odbiera dzieciom szansę na życie w godnych 

warunkach a my nie możemy na to pozwolić jeśli mój apel do państwa zapobiegnie krzywdzie choć 

jednego dziecka uznam to za sukcesnasz wspólny sukces z wyrazami szacunku   Łukasz Borowiak  

 

Prezydent Miasta Leszna  
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