Stanowisko Koła Wolni i Solidarni w sprawie rządowego projektu ustawy o
zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (tekst
niewygłoszony):

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni
przedstawiam stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie
niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.
Przedkładany projekt ustawy jest kolejnym krokiem w rozwoju polskiej polityki
rodzinnej. Ciszę się, że rząd kontynuuje zaczętą w 2016 r. politykę prorodzinną.
Projekt ustawy rządowej wprowadza liczne ułatwienia dla rodzin posiadających
dzieci.
Projektodawcy m.in. chcą rozszerzyć listę podmiotów, które mogłyby zakładać
żłobki lub kluby dziecięce, oraz znieść wymóg posiadania dwóch oddzielnych
pomieszczeń: bawialni i sypialni. Moim zdaniem wprowadzenie tych zmian
ułatwi zakładanie i prowadzenie tych placówek. Obniży również koszty
prowadzących, co z kolei wpłynie na zmniejszenie kosztów ponoszonych przez
rodziców posyłających dziecko do żłobka lub klubu dziecięcego.
Wprowadzane zmiany mają służyć zwiększeniu bezpieczeństwa w instytucjach
opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Między innymi wymagane ma być
sprawdzanie nowo zatrudnionych pracowników, czy nie figurują w rejestrze
publicznym sprawców przestępstw na tle seksualnym. Moim zdaniem jest to
dobre rozwiązanie, które zapewni bezpieczeństwo dzieciom i uspokoi rodziców,
którzy posyłają swoje pociechy do instytucji sprawujących opiekę nad
najmłodszymi.
Duże ułatwienie i zmniejszenie kosztów spowoduje możliwość prowadzenia
żłobków lub klubów dziecięcych w jednym lokalu z przedszkolem. Takie

rozwiązanie zwiększy dostępność tych instytucji dla rodziców posiadających
dzieci w wieku przedszkolnym i żłobkowym.
Moim zdaniem wprowadzenie norm żywienia opracowanych przez Instytut
Żywności i Żywienia wpłynie na poprawę jakości podawanych posiłków.
Dodatkowo utworzenie rad rodziców, które będą pełnić rolę konsultacyjną,
wpłynie na wybór pełnowartościowych posiłków.
Za słuszne uważam także uzupełnienie obecnej listy kwalifikacji kadry
zatrudnianej w żłobkach lub klubach dziecięcych o dodatkowe kierunki studiów
oraz zgoda na pracę z dziećmi w żłobku lub klubie dziecięcym osób, które
posiadają wykształcenie wyższe uzyskane na dowolnym kierunku studiów,
których zakres tematyczny obejmuje zagadnienia związane z opieką lub
rozwojem małego dziecka. Ważną kwestią moim zdaniem jest wprowadzenie
dodatkowych wymogów dla kadry, m.in. dotyczących odbycia 80 godzin
szkolenia uzupełniającego oraz udziału co 2 lata w szkoleniu z zakresu pierwszej
pomocy. Moim zdaniem dodatkowe wymagania przyczynią się do wzrostu
bezpieczeństwa dzieci.
Celem uchwalenia ustawy o Karcie Dużej Rodziny było wprowadzenie
rozwiązań, które miały wspierać rodziny wielodzietne, a zarazem budować ich
pozytywny wizerunek. Karta Dużej Rodziny nadaje uprawnionym dużo więcej
przywilejów. Dzieci w rodzinach posiadających kartę mają zapewniony m.in.
tańszy dostęp do rekreacji, co w mojej ocenie pozytywnie wpłynie na ich rozwój.
Uprawnienia do karty mają także uzyskać rodzice, którzy wychowali troje dzieci,
bez względu na to, że dzieci są w chwili obecnej dorosłe. Moim zdaniem to jest
słuszne rozwiązanie ze względu na równe traktowanie obywateli przez władzę.
Koło Wolni i Solidarni będzie głosować za dalszym procedowaniem nad tym
projektem ustawy.

