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Protokół jedenastego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci 

 
 

 

 

Dnia 6 marca 2013 r. o godz. 12.00 w sali nr 176 w Gmachu Senatu odbyło się 

posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci. Tematami posiedzenia były: 

- stanowisko Zespołu wobec sytuacji w opiece pediatrycznej, 

- nowe gabinety lekarskie w szkołach finansowane przez NFZ – na przykładzie  

Kudowy Zdroju, 

- niekomercyjne badania kliniczne w pediatrii, 

- podsumowanie analizy kondycji finansowej pediatrycznych szpitali klinicznych, 

- problem zbyt ciężkich tornistrów, 

- projekt konkursu „Skąd jestem”. 

 

 

Przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci senator Alicja Chybicka 

przekazała uczestnikom posiedzenia projekt stanowiska Zespołu w sprawie opieki zdrowotnej 

dla dzieci. Członkowie Zespołu jednogłośnie postanowili skierować apel do Prezesa Rady 

Ministrów i do Ministra Zdrowia o szybkie przygotowanie projektu ustawowych gwarancji 

prawidłowej opieki zdrowotnej dla małych dzieci uwzględniającego m.in. dostępność opieki 

pediatrycznej 24 godz. na dobę, racjonalizację wyceny procedur pediatrycznych i fakt,  

iż w przypadku małych dzieci szybciej, niż u dorosłych błacha choroba może się przerodzić 

się w stan zagrożenia życia.  

 

Wiceburmistrz Kudowy Zdroju Andrzej Kanecki zaprezentował zdjęcia nowego 

gabinetu lekarskiego w szkole podstawowej, finansowanego przez NFZ. Za pomocą środków 

finansowych przekazanych przez Radę Miasta Kudowy Zdrój oraz pozyskanych  

od sponsorów udało się stworzyć gabinet stomatologiczny, który uzyskał kontrakt z NFZ  

na świadczenie ogólnych usług stomatologicznych. Wiceburmistrz Kanecki podkreślił, że jest 

to jedyny szkolny gabinet stomatologiczny w Kotlinie Kłodzkiej.  



Pani profesor Bernarda Kazanowska z Katedry Transplantologii Szpiku, Onkologii 

i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu omówiła problematykę niekomercyjnych badań 

klinicznych w pediatrii. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym każdy sponsor badania 

niekomercyjnego musi spełnić takie same wymogi administracyjne, ubezpieczeniowe czy 

sprawozdawcze jak firmy farmaceutyczne zlecające badania komercyjne. Każdy protokół 

terapeutyczny musi być rejestrowany w Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych co jest 

bardzo uciążliwe i kosztowne. Wyodrębnienie badania niekomercyjnego byłoby, jej zdaniem, 

pożądane, albowiem badania takie nie służą osiąganiu zysków przez firmy farmaceutyczne. 

Badania niekomercyjne podnoszą wiedzę lekarzy i są wsparciem dla prowadzenia terapii  

i wyleczenia pacjentów.  

W odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Aleksander Sopliński 

poinformował uczestników posiedzenia, że w 2012 roku do Urzędu Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wpłynęło 9 wniosków 

dotyczących niekomercyjnych badań klinicznych, z czego 7 zostało pozytywnie rozpatrzone. 

Pan Minister zauważył, że sponsorzy częstokroć składają dokumentację, która nie spełnia 

wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2 maja 2012 roku  

w sprawie Dobrej Praktyki Klinicznej1. Zwrócił też uwagę, że problematykę ubezpieczenia 

badań klinicznych, niekomercyjnych reguluje rozporządzenie ministra finansów 2, a nie 

ministra zdrowia. Ponadto pan Minister poinformował uczestników posiedzenia, że powstał 

projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań klinicznych 

produktów leczniczych stosowanych u ludzi,3 który rozwiąże problemy niekomercyjnych 

badań klinicznych.  

 

Pani Mariola Dwornikowska-Dąbrowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia  

w latach 2007-2009, obecnie Zastępca Dyrektora ds. Finansowych Akademickiego Szpitala 

Klinicznego we Wrocławiu przedstawiła podsumowanie analizy kondycji finansowej 

pediatrycznych szpitali klinicznych. Analiza była prezentowana członkom Zespołu na  

posiedzeniu w dniu 19 grudnia 2012 roku. Pani Dwornikowska postuluje wprowadzenie 

systemowych regulacji prawnych dotyczących szpitali klinicznych i instytutów badawczych 
                                                           
1 Dz. U. 2012r. poz. 489 
 
2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2010 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza klinicznego w związku z prowadzeniem badania klinicznego 
wyrobów. Dz. U. 2010 r. nr 194, poz. 1290 
 
3 Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi oraz uchylenia dyrektywy 2001/20/WE. (COM(2012) 369 final). 



realizujących świadczenia zdrowotne, uwzględniających w szczególności precyzyjne 

określenie funkcji i zadań w systemie ochrony zdrowia szpitali klinicznych i instytutów 

badawczych oraz określenie źródeł, sposobów i zasad finansowania kosztów realizowanych 

zadań naukowych i dydaktycznych. Powinny zostać, jej zdaniem, dokonane zmiany 

systemowe w zakresie kontraktowania i finansowania świadczeń pediatrycznych - w 

szczególności w szpitalach klinicznych i instytutach badawczych. Zmiany organizacyjne  

i zarządcze na szczeblu właściciela i podmiotu leczniczego to, jej zdaniem, przede wszystkim 

zmiany sposobu organizacji zadań udzielania świadczeń zdrowotnych poprzez zgrupowanie 

organizacyjne placówek w jeden podmiot oraz analiza i podejmowanie działań w podmiocie 

leczniczym usprawniających sposób i jakość udzielania świadczeń zdrowotnych. Pani 

Dwornikowska widzi też potrzebę wprowadzenia działań sprzyjających redukcji zadłużenia  

i poprawy osiąganych wyników finansowych, w tym w szczególności potrzeby 

przeprowadzania audytu przez właścicieli i przygotowania planów naprawczych oraz 

prowadzenie przez podmioty kalkulacji kosztów świadczeń zdrowotnych i bieżącej analizy 

rentowności działalności.  

 

Odnosząc się do problematyki zbyt ciężkiego uczniowskiego tornistra, pediatra, prof. 

Wojciech Służewski poinformował uczestników posiedzenia, że dzieci ważące 15 kg noszą 

tornistry o wadze nawet i 9 kg. Uczniowie 4 i 5 klas szkół podstawowych noszą tornistry  

o wadze przekraczającej jedną czwartą masę ich ciała. Na zbyt ciężki tornister składają się 

nawyki dzieci, które zabierają na lekcje całe zestawy pomocy dydaktycznych, na zasadzie – 

„a nuż będzie potrzebne”, oraz sama waga podręczników. Podręczniki i zeszyty do ćwiczeń są 

drukowane na papierze, który dużo waży. Członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci 

uznali, że trzeba powołać zespół, który wyda odpowiednie rekomendacje wydawcom 

podręczników szkolnych. Senator Alicja Chybicka zapowiedziała, iż przekaże stanowisko 

Zespołu w tej sprawie Minister Edukacji Narodowej pani Krystynie Szumilas.  

 

Przewodnicząca Zespołu przedstawiła projekt konkursu „Skąd jestem”, który ma 

zachęcić młodzież do spojrzenia na historię przez pryzmat osoby bliskiej. Konkurs ma skłonić 

uczestników do wyboru osoby w rodzinie, która uczestniczyła w ważnym wydarzeniu 

historycznym, i do przedstawienia jej losów w wybranej formie plastycznej np. historyjki 

obrazkowej na wzór komiksu. Wykorzystując doświadczenia z ubiegłorocznego konkursu 

korczakowskiego etap pierwszy konkursu „Skąd jestem” prowadzić będą biura senatorskie, 



etap drugi odbędzie się na poziomie ogólnopolskim. Obsługę organizacyjną konkursu 

zapewni Biuro Spraw Senatorskich.  

 

 

Protokół sporządzono  

w Biurze Spraw Senatorskich 

tel. (22) 694 95 40 

bss@nw.senat.gov.pl 

 


