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Stanowisko Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus”  
w sprawie rządowych założeń ustawy o formach opieki  

nad dziećmi w wieku do lat 3 
 
 
 Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” z zadowoleniem i nadzieją na gruntowne zmiany 
systemowe przyjmuje fakt, że Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej zdecydowało się podjąć 
tematykę opieki nad dzieckiem do lat trzech. Ufamy, że rozpoczęcie prac nad tym projektem 
będzie przyczynkiem do głębszej refleksji i poważnej dyskusji w kołach rządowych i na forum 
Rady Ministrów na temat sytuacji społecznej i ekonomicznej rodzin i dzieci w Polsce. Poniżej 
przedstawiamy nasze podstawowe uwagi do projektu założeń ustawy.   
Tytuł ustawy wprowadza w błąd. Podstawową formą opieki nad dziećmi do lat trzech jest opieka 
rodzinna - przede wszystkim matki, a także ojca, w dalszej kolejności dzadków. Tylko 2% dzieci 
do lat trzech podlega pozarodzinnym formom opieki. Ustawa mająca w tytule formy opieki nad 
dziećmi w wieku do lat trzech ignoruje fakt, że 98% dzieci podlega rodzinnej formie opieki i 
dotyczy wyłącznie form opieki pozarodzinnej. 
 
 
I. Cel ustawy  
 
1. Celem strategicznym ustawy deklarowanym przez projektodawcę założeń jest „tworzenie 
warunków dla rozwoju zróżnicowanych form opieki na małymi dziećmi i poprawa standardów 
funkcjonowania placówek opieki dzieci do lat 3, wsparcie rodziców w planach prokreacyjnych 
jak i w procesie wychowania dzieci. Proponowane rozwiązania mają również na celu 
umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcia aktywności zawodowej.”   
 
Jednakże zaproponowane rozwiązania, a także treść uzasadnienia wskazują, że rzeczywistym  
celem regulacji jest aktywizacja zawodowa kobiet realizująca cele Strategii Lizbońskiej (por. 
np. strony 1, 18 i 19 założeń). 
Pragniemy zauważyć, że w czasie swojej prezydencji w UE Czechy zgłosiły zastrzeżenia co do 
konieczności stosowania się wszystkich państw UE do postulatów Europejskiej Strategii 
Zatrudnienia /dyrektywa dotycząca umieszczenia 33% dzieci do lat trzech w instytucjonalnych 
formach opieki/. /w załączniku stanowisko Czech/ 
 
2. Założenia nie mają na celu poprawy sytuacji kobiet i rodzin wychowujących dzieci do lat 
3, a jedynie wsparcie tych kobiet, które zdecydują się na podjęcie aktywności zawodowej będąc 
matkami małych dzieci.  
 



3. Tak określony cel ustawy pomija kobiety, które w drodze wolnego wyboru wolą nie 
podejmować aktywności zawodowej i skoncentrować swoją aktywność życiową i czas na opiekę 
nad własnym małym dzieckiem. Macierzyńska opieka nad dzieckiem, zwłaszcza tym 
najmniejszym w wieku do lat trzech, jest w sposób naturalny dla wielu kobiet najważniejszym 
zadaniem w tym okresie ich życia.  
 
Kobiety te są niejednokrotnie zmuszone przez pogarszającą się  sytuację materialną swojej 
rodziny do podejmowania aktywności zawodowej wbrew własnym przekonaniom i ze 
świadomością, że ich małe dzieci są pozbawione przez większą część dnia ich  opieki. Opieka 
matki lub ojca nie jest gorszą formą opieki, wręcz przeciwnie, niejednokrotnie jest realizacją 
naturalnego pragnienia ze strony matki /bądź ojca/ by pozostawać z dzieckiem, stwarza dla 
dziecka optymalne poczucie bezpieczeństwa i służy rozwojowi więzi między rodzicami i 
dzieckiem. Dziecko, które ma poczucie bezpieczeństwa nabiera ufności do świata. 
 
4. Apelujemy zatem o takie przeformułowanie założeń ustawy, aby zapewniały one 
poszanowanie wolności kobiet-matek i zawierały propozycje rozwiązań ekonomicznych 
gwarantujących wszystkim kobietom możliwość dokonywania wyborów w dziedzinie opieki nad 
dzieckiem wolnych od przymusu ekonomicznego. 
 
5. Kobiety, które kierując się dobrem dziecka i własnym rozumieniem swojej roli jako matki 
decydują się nie podejmować aktywności zawodowej powinny mieć możliwość ekonomiczną 
realizacji tej decyzji. Kobiety, które pragną podjąć pracę zawodową w okresie opieki nad małym 
dzieckiem również powinny mieć taką możliwość. Środki wsparcia rodzin przez państwo w tej 
dziedzinie powinny być zaprojektowane w ten sposób aby nie dyskryminować żadnej z tych grup 
kobiet i nie zmuszać żadnej kobiety do zmiany swojego wyboru i podejmowania decyzji wbrew 
swojemu sumieniu i przekonaniom, jedynie pod przymusem ekonomicznym.  
 
II. Wyższość opieki instytucjonalnej nad opieką macierzyńską?  
 
10. W założeniach znalazły się sformułowania, których nie sposób podzielić z naukowego 
punktu widzenia. Założenia (strona 6) wskazują, że: „jak wykazują badania, dziecko w grupie 
rówieśników lepiej się rozwija, uczy się nawiązywać kontakty, dzielić się i współpracować z 
innymi, staje się bardziej samodzielne i wykształcają się w nim odpowiednie postawy społeczne. 
Dzieci które uczęszczają do zorganizowanych jednostek opiekuńczych, znacznie łatwiej radzą 
sobie później w okresie edukacji szkolnej i dalszym życiu zawodowym oraz są lepiej 
przystosowane do życia w podstawowej jednostce społecznej – rodzinie.”   
 
12. Stwierdzenie to w odniesieniu do dziecka sześciomiesięcznego, jedno- czy dwu-latka jest 
oczywiście nieprawdziwe. Przeciwnie, okres od urodzenia do 3 lat jest szczególnie wrażliwym 
okresem w rozwoju dziecka. W okresie tym do właściwego rozwoju dziecko najbardziej 
potrzebuje obecności i troskliwej opieki mam lub taty. Tej obecności i opieki macierzyńskiej 
nie jest w stanie zastąpić nawet najlepsza opiekunka, nie mówiąc już o żłobku. Z punktu 
widzenia rozwoju dziecka w wieku do 3 lat, w tym zwłaszcza jego rozwoju emocjonalnego, 
wszelkie formy opieki zastępujące w istotnym wymiarze (kilka godzin dziennie) opiekę mamy są 
dla dziecka nie są dla dziecka korzystne. Założenia przewidują przebywanie w żłobku dzieci w 
wieku od 20 tyg.  w wymiarze 9 godz. dziennie i do 50 godz. w tygodniu! 
 



13. Założenia przewidują, że opiekun dzienny może mieć pod opieką jednocześnie  8 dzieci do 
lat trzech. Jest to trudne do wyobrażenia. Nie wydaje się bezpieczne dla dzieci, ani nie zaspokaja 
ich potrzeby indywidualnego kontaktu właściwej  tej fazie rozwojowej dziecka.  
Cytowane powyżej stwierdzenia założeń mogą być uzasadnione w odniesieniu do dzieci w wieku 
przedszkolnym, tj. od 3 do 6 lat (i to w zależności od stopnia dojrzałości przedszkolnej danego 
dziecka), ale w żadnym wypadku nie w odniesieniu do małego dziecka w wieku do lat 3.    
 
 
III. Żłobki, kluby dziecięce, dzienny opiekun, niania  
 
8. Założenia zakładają przerzucenie całego kosztu realizacji ustawy na gminy i uzależniają 
tworzenie nowych form opieki nad dziećmi od możliwości organizacyjnych gminy (strona 31 i 
31 założeń). Brak woli podjęcia jakiegokolwiek wysiłku finansowego po stronie budżetu państwa 
na wsparcie opieki na dzieckiem do lat trzech obrazuje rzeczywisty brak decyzji Rządu o 
zaangażowaniu się we wsparcie rodzin i rodzicielstwa i odzwierciedla brak polityki rodzinnej w 
planach rządowych. Liczymy, że prace nad założeniami spowodują zmianę tego stanu rzeczy. 
Nałożenie nowych zadań na jednostki samorządu terytorialnego powinno wiązać się ze 
zwiększeniem ich dochodów, np. poprzez zwiększenie ich udziału w dochodach z PIT i CIT. 
 
9. W odniesieniu do dziennych opiekunów założenia nie zawierają rzeczywistych ułatwień, 
przewidują reglamentowanie tej dotąd nie reglamentowanej prawnie działalności (obowiązkowe 
szkolenia, rejestr, itd.). Ustalenie warunków finansowych wsparcia opieki w formie opiekunów 
dziennych jest złożone na barki gmin – biorąc pod uwagę projektowane w założeniach 
utrudnienia dla samych opiekunów (160 godzinne szkolenia) i umieszczenie gminy jako 
pośrednika pomiędzy opiekunem a rodzicami (opiekun zatrudniony przez gminę, rodzice płacą 
gminie) trudno ocenić czy ta forma opieki spotka się z zainteresowaniem gmin, opiekunów i 
wreszcie samych rodziców. Powstaje pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie 
dziennego opiekuna – jaki jest udział odpowiedzialności zatrudniającej opiekuna gminy a jaki 
rodzica. Uważamy, że popularyzacji tej formy opieki może służyć zniesienie limitu liczby 
własnych dzieci, które mogą znaleźć się pod opieką dziennego opiekuna. W takiej sytuacji 
instytucja dziennego opiekuna mogłaby stać się istotnym narzędziem wsparcia tych rodziców, 
którzy decydują się na pozostanie w domu i samodzielne wychowywanie dziecka, co jest 
szczególnie istotne w przypadku rodzin wielodzietnych.  Ponadto, rozwiązanie to – w przypadku 
pełnienia funkcji opiekuna przez matkę lub ojca – zmniejszałoby dyskryminację tych osób w 
ramach systemu emerytalnego (odprowadzana przez gminę składka ZUS od wynagrodzenia 
opiekuna. 
 
10.   Zaproponowanej w odniesieniu do niań ulgi podatkowej w wysokości składek na ZUS 
zapłaconych od wynagrodzenia niań nie można uznać za realne wsparcie tej formy opieki. 
Projektodawcy sami zakładają, że rozwiązanie to zwiększy dochody budżetu państwa oraz ZUS, 
OFE i NFZ (strona 26 założeń). Ponieważ jedynymi podmiotami finansującymi tą formę opieki 
mają być rodzice te zwiększone dochody mają pochodzić z kieszeni rodziców. 
 
 



IV. Nasze postulaty 
 
11. Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” zgłasza następujące postulaty w dziedzinie wsparcia 
rodzin wychowujących dzieci w wieku do lat trzech: 
 

1) Wprowadzenie bonu opiekuńczo – wychowawczego dla wszystkich rodziców małych 
dzieci do lat trzech / idea: „pieniądze idą za dzieckiem”/. Bon taki byłby rozwiązaniem 
sprawiedliwym, umożliwiającym rodzicom wolny wybór formy opieki nad dzieckiem. 
 
2) Bon powyższy powinien być wypłacany niezależnie od tego czy kobieta była 
kiedykolwiek zatrudniona czy nie; Zakres istniejących świadczeń rodzinnych poza systemem 
ubezpieczeniowym jest bardzo wąski i nie odpowiada standardom europejskim, które mówią 
o potrzebie zapewnienia świadczeń pieniężnych kobietom funkcjonującym poza systemem 
ubezpieczenia społecznego. Wymaga to opracowania koncepcji ochrony macierzyństwa poza 
systemem ubezpieczeń społecznych /zob. „Europejskie systemy ubezpieczenia społecznego, 
a współczesne rozwiązania polskie”, G. Uścińska, wyd. IPSS, 2005/. 
 
3) Wynagrodzenie powinno być niezależne od wysokości dochodu na osobę w rodzinie;  
 
4) Objęcie ubezpieczeniem emerytalnym (okresy składkowe) kobiet wychowujących 
dzieci niezależnie od faktu czy kobieta była kiedykolwiek zatrudniona czy nie. 

 
Rozwiązanie powyższe odpowiada standardom polityk rodzinnych wielu krajów Unii 
Europejskiej. Czechy, Węgry, Litwa gwarantują płatny urlop wychowawczy trwający do trzech 
lat / na Węgrzech urlop wychowawczy na trzecie i kolejne  dziecko z kolei przysługuje nawet do 
ośmiu lat/. Francja stale modernizuje mechanizmy wspierania rodziny w opiece nad dzieckiem. 
Obok różnych form pozarodzinnej opieki nad dzieckiem, zapewnia rodzicowi rezygnującemu z 
pracy wsparcie finansowe w okresie pierwszych dwóch lat życia dziecka. I właśnie ta forma 
opieki cieszy się wśród Francuzów największym i rosnącym zainteresowaniem.  
  
Zwracamy uwagę, że uzależnienie obecnego zasiłku macierzyńskiego i wychowawczego od 
wcześniejszego zatrudnienia kobiety nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia i stanowi 
przejaw jawnej systemowej dyskryminacji kobiet niezatrudnionych. To samo dotyczy nie 
zaliczania okresów wychowania dzieci przez kobiety wcześniej niezatrudnione do okresów 
składkowych w systemie ubezpieczenia emerytalnego. Czynniki te mają poważny udział w 
opóźnianiu decyzji prokreacyjnych, niezwykle ważnych w obecnej sytuacji demograficznej. 
 
Liczymy na to że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Rząd podejmą odważnie 
wyzwanie i od spełnienia powyższych postulatów rozpoczną realizację rzeczywistej polityki 
rodzinnej w Polsce, na którą pogrążające się w ubóstwie polskie rodziny czekają od dwudziestu 
lat.   
 
 
 
 
                                             Joanna Krupska 
                                  Prezes Związku Dużych Rodzin „Trzy plus” 


