


TAK TO SIĘ ZACZĘŁO… 

22 listopada 2012 – na Facebooku powstaje 
strona„Matki 1 kwartału 2013” 

20 listopada 2012 – na Facebooku powstaje grupa  
„Żądamy sprawiedliwego traktowania dla matek 

2013” 
 



DZIAŁAMY!!! Zgłaszamy  zainteresowanie pracami nad projektem. 



23 listopada 2012 – powstaje petycja  
„List otwarty w sprawie objęcia urlopem  
rodzicielskim rodziców wszystkich dzieci  
narodzonych w 2013 r.”  

 

 

 
     Petycja # 9080  

  
Warszawa    23-11-2012        

 

LIST OTWARTY 
W SPRAWIE 

OBJĘCIA 
URLOPEM 

RODZICIELSKIM 
RODZICÓW 

WSZYSTKICH 
DZIECI 

NARODZONYCH 
W 2013 R  

 

Do:  

Minister Pracy i Polityki Społecznej  

Pan Władysław Kosiniak-Kamysz  

ul. Nowogrodzka 1/3/5 

00‐513 Warszawa 

 

22 661-11-02  

info@mpips.gov.pl  

 

 

 Szanowny Panie Ministrze, 

 

Jesteśmy grupą rodziców, którzy oczekują narodzin swoich pociech w I kwartale 2013 r. Zgodnie z 
treścią projektu  

Ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa (projekt z dnia 8 listopada 2012 r.) opracowanego przez Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej,  

nasze dzieci zostały pozbawione prawa do spędzenia z rodzicami dłuższego czasu, a przez to szansy 
na lepszy rozwój  

emocjonalny i intelektualny pod troskliwą roczną opieką rodzicielską.  

 
Zgodnie z treścią ww. projektu, ustawa ma wejść w życie z dniem 1 września 2013 r. Zmiany 

dotyczące wprowadzenia  
urlopu rodzicielskiego miałyby objąć jedynie pracujące mamy korzystające w dniu wejścia w życie 

ustawy z urlopu  

macierzyńskiego. Dodatkowy wymiar urlopu udzielany byłby bezpośrednio po urlopie 
macierzyńskim.  

Biorąc pod uwagę obecnie obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy maksymalny wymiar urlopu 

macierzyńskiego w przypadku  
urodzenia jednego dziecka wynosi aktualnie 24 tygodnie. Oznacza to, że jedynie rodzice dzieci 

urodzonych po 17 marca 2013  

r. będą mieli szansę skorzystać z proponowanej możliwości wydłużenia urlopu rodzicielskiego do 
52 tygodni łącznie – tylko ci  

rodzice w dniu 1 września 2013 r. (tj. w dniu wejścia w życie ustawy) będą jeszcze przebywać na 

urlopie macierzyńskim. 
 

Nasze dzieci, pomimo że urodzone w jednym roku, zostaną od dnia narodzin podzielone na dwie 

grupy – te, które miały  
szczęście przyjść na świat po drugiej połowie marca 2013 r. i będą mogły spędzić z mamą lub tatą 

dwa razy więcej czasu oraz  

te, które urodziły się w ciągu pierwszych dwóch i pół miesiąca 2013 r. i takiej szansy mieć nie będą 
- zostaną oddane do  

żłobka lub pod opiekę obcej osoby. Taki podział jest dla nich krzywdzący, zwłaszcza że inne ustawy 

np. o obowiązku  
szkolnym lub przepisy o tzw. „becikowym” dotyczą całych roczników dzieci bez względu na 

miesiąc narodzin.  

Nasze dzieci od dnia narodzin będą więc dyskryminowane, na co się nie zgadzamy i z czym 
walczymy.  

Zwłaszcza, że część z nas zgodnie z przepisami wprowadzajacymi od stycznia 2013 r. kryterium 

dochodowe, nie otrzyma  
nawet „becikowego” dla nowo narodzonych obywateli – dyskryminacja jest więc podwójna.  

 

Proponujemy aby nowe przepisy ustawy dotyczyły wszystkich dzieci narodzonych w 2013 r. tak 
aby wyrównać ich szanse  

rozwojowe, bo w przyszłości przecież podlegać będą one w jednakowym czasie obowiązkowi 

szkolnemu.  
Rozwiązaniem jest przesunięcie terminu wejścia w życie przedmiotowej ustawy z dnia 1 września 

2013 r. na dzień 10  

czerwca 2013 r. Wtedy wszystkie dzieci urodzone w 2013 r. zostaną objęte nowymi przepisami o 
urlopie rodzicielskim.  

Nie będzie zachodziła potrzeba wprowadzania zmian w zapisach ustawy, a wymóg zgłoszenia 

pracodawcy z 7 dniowym  
wyprzedzeniem chęci wzięcia dodatkowego urlopu macierzyńskiego zostanie zachowany. 

 



Paulina Wrzosek (przedstawicielka Matek I 
kwartału 2013) wręcza petycję Władysławowi 
Kosiniakowi–Kamyszowi 

 5 GRUDNIA - PIERWSZY MILOWY KROK 



PISZĄ O NAS   



OD 11 STYCZNIA 2013 TWORZYMY NA STRONIE GALERIĘ DUŻYCH BRZUSZKÓW… 



… A OD 19 STYCZNIA – GALERIĘ MAŁYCH SSAKÓW   



KOLEJNY KROK MILOWY - 7 LUTEGO 2013 - KONFERENCJA W MAMA CAFE  
GOŚCIE: DR ALEKSANDRA PIOTROWSKA (WSP, ZNP, UW) – EKSPERT DS. PSYCHOLOGII DZIECIĘCEJ, 

DOROTA ZAWADZKA – EKSPERT DS. PSYCHOLOGII ROZWOJOWEJ, DR HAB. PROF. APS DANUTA 
DUCH-KRZYSTOSZEK- SOCJOLOŻKA RODZINY, DR WOJCIECH SZEWKO – EKSPERT DS. 

EKONOMICZNYCH 
 

 
 



OD 2 MARCA – TWORZYMY GALERIĘ TATUSIÓW I KWARTAŁU 



KOLEJNY KROK MILOWY – 18 MARCA – KONFERENCJA W 
SEJMIE 



19 MARCA 2013 - LISTY DO PANA PREZYDENTA I PANA PREMIERA 



KOLEJNY KROK MILOWY – 7 MARCA 2013 – UCZESTNICTWO W KONFERENCJI 
Z OKAZJI 20-LECIA PARLAMENTARNEJ GRUPY KOBIET PT.: „KOBIECA STRONA 
ŻYCIA. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA I PRZESTRZEŃ PRYWATNA”  



LOBBING W TERENIE – spotkania z posłami koalicji 



KOLEJNY KROK MILOWY – 3 KWIETNIA – spotkanie w kancelarii 
Prezydenta – mamy POPARCIE! 



KOLEJNY KROK MILOWY  

11 kwietnia – spotkanie z ministrem  
Kosiniakiem-Kamyszem oraz 
wiceministrem Elżbietą Seredyn I 
Radosławem Mleczkem 



HISTORYCZNA CHWILA – SPOTKANIE U PANA PREMIERA 
26 KWIETNIA 2013 I… ZWYCIĘSTWO!!! 





DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ… 


