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Szanowna Pani Minister, 

  

 Działając na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw 

Dziecka (Dz. U. Nr 6, poz. 69), zwracam się do Pani Minister z prośbą o przygotowanie 

stosownych rozwiązań prawno-legislacyjnych, które miałyby na celu ułatwienie dzieciom 

rodziców, będących studentami, dostępu do Ŝłobków i przedszkoli. Taką moŜliwość 

zapewniałyby placówki (zwłaszcza Ŝłobki) utworzone przy uczelniach wyŜszych. 

 Jako Rzecznik Praw Dziecka odnoszę się z wielką aprobatą do zmian zaproponowanych 

w rządowym programie polityki rodzinnej związanych z problemem pogodzenia studiów  

z macierzyństwem. JednakŜe działania programu dotyczące indywidualnego toku studiów dla 

studentek i moŜliwości korzystania z pomocy opiekuna naukowego, przywileju 

zakwaterowania w domu studenckim, czy procedury przyznawania pomocy socjalnej  

ze względu na dziecko - nie rozwiązują jednej z najpowaŜniejszych barier, jaką stanowi 

trudność w zapewnieniu opieki nad dzieckiem studenta. 

 Kobiety, podejmujące studia, odkładają decyzję o macierzyństwie, gdyŜ są świadome 

trudności w pogodzeniu obowiązków studenckich i rodzinnych. Po ukończeniu studiów często 

decyzja o rodzicielstwie nadal jest odraczana ze względu na chęć podjęcia aktywności 

zawodowej lub obawę przed utratą pracy. 

Konsekwencją rezygnacji z macierzyństwa jest przesunięcie wieku urodzenia 

pierwszego dziecka z 23 lat do 26 lat. Natomiast w opinii wybitnych profesorów i zarazem 



  
 

wieloletnich praktyków w dziedzinie połoŜnictwa, najlepszy okres prokreacyjny dla urodzenia 

pierwszego dziecka przypada między 20 a 25 rokiem Ŝycia kobiety.  

WyraŜam przekonanie, iŜ wszelkie działania wspierające rodzicielstwo studentów,  

w tym moŜliwość tworzenia przyuczelnianych Ŝłobków i przedszkoli (dofinansowywanych  

z odpowiednich funduszy budŜetu państwa), są godne poparcia, zasługują na głębszą analizę  

i realizację. Wprowadzenie powyŜszych rozwiązań moŜe przyczynić się do wzrostu liczby 

narodzin zdrowych dzieci i z dobrym potencjałem intelektualnym oraz wpłynąć na poprawę 

kondycji polskich rodzin. 

Mając na względzie wszystkie powyŜsze argumenty proszę Panią Minister o przychylne 

odniesienie się do mojego wniosku. 

  

 

        Z powaŜaniem 

        Ewa Sowińska  


