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Dnia 13 czerwca 2012 r. o godzinie 11.00 w sali 176 w siedzibie Senatu odbyło się 

posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci.  

Pierwsza część posiedzenia rozpoczęła się od przedstawienia multimedialnej 

prezentacji przygotowanej przez posła Marka Hoka, dotyczącej budowy Szpitala 

Dziecięcego, będącej ostatnim etapem utworzenia w województwie zachodniopomorskim 

(Zdroje– Szczecin) wysokospecjalistycznego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem 

Szpital obejmowałby poradnie i specjalistyczne oddziały zajmujące się oparzeniami, 

urologią, chirurgią, a także szeroko pojętą pediatrią. W obiekcie znajdzie się lądowisko dla 

helikopterów połączone korytarzami ze szpitalem. Początkowy koszt inwestycji 

kalkulowany był na kwotę 17 mln. zł. Wraz z postępującymi pracami koszty wzrastały.  

W rezultacie szpital sam nie poradzi sobie ze spłatą zobowiązań szacowanych na kwotę 

34 mln. zł. Członkowie zespołu debatowali nad etapowością prac, związanymi  

z przedsięwzięciem płatnościami oraz możliwością częściowych spłat etapów budowy. 

W dalszej części posiedzenia poruszono temat uzdrowisk dla dzieci i młodzieży – 

konieczności ich istnienia oraz prywatyzowania ze względu na nierentowność. 

W trakcie debaty poseł Hok zauważył, że istnienie sanatoriów dla najmłodszych pacjentów 

jest niezbędne w szczególności przy leczeniu chorób przewlekłych. Temat omawiany był  

w kontekście zachowania sanatoriów w Rabce, Iwoniczu i innych miejscowościach 

uzdrowiskowych, a także ogromnego zaangażowania i wsparcia Rzecznika Praw Dziecka  

dla przedsięwzięć związanych z pediatrią i potrzebami najmłodszych. 

W drugiej części posiedzenia Zespołu przewodnicząca – senator Alicja Chybicka 

poddała pod dyskusję możliwość zorganizowania konferencji poświęconej opiece 

medycznej dzieci i młodzieży. Do uczestnictwa w konferencji zaproszony zostałby minister 

zdrowia, przedstawiciele służby zdrowia oraz dyrektorzy szpitali dziecięcych. Rozważano 

także zaproszenie na posiedzenie Zespołu ministra zdrowia oraz dyrektorów placówek 

ochrony zdrowia celem sprecyzowania tematyki konferencji. 



Rozważano też propozycję zgłoszoną przez panią senator Helenę Hatkę, dotyczącą 

przygotowania planu działalności Zespołu. Miałyby znaleźć się w nim nie tylko kwestie 

zdrowotne, ale także bezpieczeństwo i edukacja dzieci i młodzieży, i inne proponowane 

przez parlamentarzystów tematy odpowiadające zakresowi prac Zespołu.  

Na tym posiedzenie zostało przerwane a jego dalszy ciąg odbył się następnego dnia 

tj. 14 czerwca od godz. 15:30 w sali 176 w siedzibie Senatu. Omówiono wówczas ideę 

konkursu dla dzieci i młodzieży pt. „Śmieje się dziecko - śmieje się cały świat”. Konkurs 

ma na celu propagowanie światopoglądu wyznawanego przez Janusza Korczaka, 

popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży głoszonych przez niego poglądów, idei  

i wartości. Konkurs jest też formą zaangażowania placówek oświatowych 

i wychowawczych w nagłaśnianie „myśli wychowawczej” Janusza Korczaka. 

Przedsięwzięcie skupi też uwagę opinii publicznej na zagadnieniach związanych z Rokiem 

Korczakowskim. Hasło przewodnie konkursu zaproponowane przez pana senatora 

Stanisława Jurcewicza „Śmieje się dziecko – śmieje się cały świat” oddaje ideę konkursu 

organizowanego w ramach Roku Korczaka, ogłoszonego przez Rzecznika Praw Dziecka. 

 

  

 

 


