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Protokół studyjnego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, Komisji Zdrowia 

oraz Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu we Wrocławiu 

 

Dnia 23 czerwca 2022 r. we Wrocławiu odbyło się wspólne posiedzenie 
Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, Komisji Zdrowia oraz Komisji Nadzwyczajnej ds. 
Klimatu, poświęcone problematyce zdrowia dzieci w obliczu zmian klimatu.  

Otwierając posiedzenie Marszałek Senatu, prof. Tomasz Grodzki wspomniał,  
że miejsce w którym odbywa się konferencja, czyli Ponadregionalne Centrum Onkologii  
i Hematologii Dziecięcej "Przylądek Nadziei" leczy dzieci, na których choroby miały wpływ  
między innymi zmiany klimatu i zanieczyszczenie środowiska. Jest bowiem coraz więcej 
dowodów na to, że klimat wpływa na zdrowie nas wszystkich w sposób większy niż się to do 
tej pory wydawało. Marszałek podkreślił, że Senat RP dostrzegając pomijany  
i bagatelizowany do niedawna problem nasilających się zmian klimatycznych, powołał 
Komisję Nadzwyczajną ds. Klimatu. Celem jej działania jest m.in. zwiększenie nacisku na 
władze wykonawcze, by traktowały ten temat poważnie i wdrażały rozwiązania mające na 
celu zapobieganie skutkom takich zmian.  

Senator prof. Alicja Chybicka poinformowała, że nieobecny na posiedzeniu  
dr Marek Michalak, Przewodniczący Międzynarodowego  Stowarzyszenia im. Janusza 
Korczaka przekazał na jej ręce apel, z którym można będzie zapoznać się  w dokumentacji 
działalności Zespołu.  

Rozpoczynając swoje wystąpienie na temat zdrowia dziecka w kontekście środowiska, 
senator prof. Alicja Chybicka wspomniała, że zmiana klimatu postępuje w gigantycznym 
tempie. Dlatego, wobec ogromnego kryzysu demograficznego, z którym boryka się Polska, 
trzeba szczególnie zadbać o populację wieku rozwojowego, by mogli z niej wyrosnąć zdrowi 
ludzie. Według podpisanej przez Polskę Konwencji o Prawach Dziecka, dzieci mają prawo do 
szczególnej troski i pomocy, a państwa-strony uznają prawo dziecka do najwyższego 
poziomu zdrowia i udogodnień w zakresie leczenia chorób oraz rehabilitacji zdrowotnej. 
Dlatego, wg Pani senator, konieczne jest w obliczu zanieczyszczenia środowiska i zmian 
klimatu zwiększenie częstotliwości tzw. bilansów zdrowia dziecka. Najlepszym 
rozwiązaniem byłoby przeprowadzanie ich co roku, a w pierwszym roku życia dziecka co 
miesiąc, co pozwoliłoby szybciej diagnozować wszelkie choroby. Senator Chybicka zwróciła 
uwagę, że niestety o ile najczęstszymi przyczynami zgonów u dzieci od 0 do 4 lat są 
powikłania porodu i wady wrodzone, to już w przedziale wiekowym 5-19 lat, na pierwszym 
miejscu są urazy, wypadki, zatrucia i samobójstwa. Świadczy to o zbyt małej uwadze 
poświęcanej dzieciom przez rodziców, dlatego tak ważna jest ich edukacja. Pani senator 
wspomniała, że zmiany klimatu i zanieczyszczenie środowiska w którym przebywamy oraz 
to, czym się odżywiamy, nasilają najczęstsze choroby cywilizacyjne u dzieci, takie jak 
alergie, choroby płuc, nowotwory złośliwe i choroby genetyczne, otyłość i cukrzycę. 
Zwróciła również uwagę, że zła opieka medyczna tylko w 10% odpowiada za niewłaściwy 



rozwój dziecka. W 16% odpowiadają za to czynniki genetyczne, w 21% środowisko fizyczne, 
a aż w 53% styl życia. Dlatego niezwykle ważna jest odpowiednia długość snu, równowaga 
pomiędzy pracą, wypoczynkiem i rozrywką, ruch na świeżym powietrzu oraz dieta.  
Przystosowanie pomieszczeń, w których leczy się chore dzieci, ale także szkół i innych 
placówek powinno być adekwatne do zmian klimatu, i bezapelacyjnie powinny być one 
wyposażone w klimatyzatory. Na koniec Pani senator przytoczyła dane raportu, dotyczącego 
wpływu klimatu na zdrowie dzieci. Według niego, wobec globalnego ocieplenia, topnienia 
lodowców, nieprzewidywalnych opadów czy wiatrów, najważniejsze są obecnie działania 
mające na celu ochronę klimatu. Trzeba zacząć od inicjatyw lokalnych, mających na celu 
oszczędzanie wody, ochronę przed nadmiernym promieniowaniem, zredukowanie smogu  
i zanieczyszczeń, w następnej kolejności przejście na OZE i „zielony transport”. Pani senator 
wspomniała również o potrzebie dostosowania współczesnego budownictwa do 
zmieniających się warunków klimatycznych – budowie domów dających odpór 
niszczycielskim wiatrom czy powodziom.  

Senator Stanisław Gawłowski, Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej  
ds. Klimatu przedstawił działania systemowe niezbędne do zapobiegania zmianom 
klimatycznym. Przekazał, że tylko polityka interdyscyplinarna, połączenie wszystkich 
obszarów życia publicznego, pozwoli przeciwdziałać skutecznie zmianom klimatu. Według 
senatora, nie sposób w tych działaniach pominąć faktu wpływu jakości powietrza na życie 
człowieka. Wg różnych danych od 50 do 90 tys. Polaków umiera rocznie z powodu złej 
jakości powietrza, w grupie 50 najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie ponad 30 jest 
w Polsce, a 85 procent węgla używanego do ogrzewania domów na terenie Unii Europejskiej 
spalane jest w Polsce. Przyczyną złej jakości powietrza jest w dużej mierze niska emisja 
spalania węgla i innych paliw w tzw. kopciuchach oraz duży ruch samochodowy na terenie 
miast. Dlatego bardzo istotne są kroki podejmowane na poziomie lokalnym. Należy skończyć 
z wycinaniem drzew i betonowaniem miejskiej przestrzeni, a pójść w kierunku zazieleniania 
obszarów. Choć w Polsce debata na temat klimatu rozpoczęła się już dawno, to dopiero  
w 2015 roku pojawiła się ustawa, która pozwoliła samorządom wprowadzać strefy wyłączone 
z ruchu drogowego czy likwidować „kopciuchy”. W roku 2018 pojawił się program „Czyste 
powietrze”, a także program „Mój prąd” i program „Fundusz niskoemisyjnego transportu”. 
Nie da się tych programów realizować jednak bez zaangażowania środków finansowych,  
a tych wciąż brakuje. Senator Gawłowski wspomniał, że powinniśmy coraz bardziej 
odchodzić od paliw kopalnych i szukać rozwiązań, które będą zapewniać zeroemisyjne źródła 
ciepła. Są one drogie na etapie montażu, jednak bardzo tanie w eksploatacji. Należy wspierać 
termomodernizację, zmianę źródeł ciepła na zeroemisyjne, postawić na elektryfikację 
ciepłownictwa. Należy zachęcać samorządowców, aby przechodzili na zeroemisyjny transport 
publiczny. Te wszystkie działania powinno się wspierać programami państwowymi. 
Kolejnym krokiem do zrobienia w wymiarze systemowym jest wsparcie odnawialnych źródeł 
energii, a  polskim potencjałem są farmy wiatrowe na Bałtyku. Dla samorządów priorytetem 
powinna być też gospodarka w obiegu zamkniętym, mimo, iż wciąż wywołuje ona wielkie 
emocje. O odpadach powinno się myśleć jako o surowcu wtórnym, a nie produkcie spalania w 
spalarniach, bowiem każdy rodzaj spalania jest źródłem emisji dwutlenku węgla do 
atmosfery. Senator zaznaczył, że Polska powinna podjąć działania mające na celu adaptację 
do zmian klimatycznych i zjawisk atmosferycznych, takich jak susza czy powódź.  
Ze względu na stepowienie Polski, która jest krajem ubogim w wodę, powinniśmy nauczyć 
się racjonalnego gospodarowania nią. Inne wyzwania, które należy przed sobą postawić to 
zapewnienie bioróżnorodności, ochrona przyrody i edukacja klimatyczna. Należy uważnie 
słuchać przedstawicieli świata nauki i brać ten głos pod uwagę przy przygotowywaniu 
rozwiązań przeciwdziałającym zmianom klimatu.  



Senator Magdalena Kochan, wiceprzewodnicząca Parlamentarnego Zespołu  
ds. Dzieci  rozpoczynając swoje wystąpienie na temat dobrostanu dziecka, postawiła pytanie, 
co przyszłe pokolenia będą miały do zarzucenia dorosłym, którzy dziś zaniechają 
koniecznych zmian dla zapewnienia im bezpiecznego życia na Ziemi ? Nie ma już bowiem 
czasu na mówienie, że czegoś nie można, że się nie da zrobić. Jeśli są chęci, pojawiają się  
i możliwości. Na tym polega walka o dobro dziecka. Politycy muszą działać na rzecz 
równych praw dzieci zdrowych i dzieci chorych. Musi być zapewniona nauka przyszpitalna, 
musi być zapewniona obecność lekarzy, psychologów i psychoterapeutów. Dziecko 
zaniedbane w swoim rozwoju psychicznym, emocjonalnym, edukacyjnym, pomimo wyjścia  
z choroby, nie wraca do społeczeństwa jako pełnoprawny obywatel, jest niesamodzielne i nie 
potrafi się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Pani senator przekazała, że ilość samobójstw 
dzieci w Polsce to pokłosie braku psychologów w szkole, zaniedbań i braku zainteresowania 
rodziców w domu, braku empatii i akceptacji każdej odmienności wśród rówieśników. Trzeba 
zauważać dzieci, które mają prawa, a nie tylko obowiązki. By mieć dobre społeczeństwo, 
trzeba dobrze inwestować w młodzież, pamiętając o tym, co my, jako młodzież mieliśmy do 
zarzucenia dorosłym, i w żadnym wypadku nie pozwolić, by przyszłe pokolenia miały nam  
to samo do zarzucenia.  

Dr Anetta Drzeniecka-Osiadacz, adiunkt w Instytucie Geografii i Rozwoju 
Regionalnego, w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery na Uniwersytecie 
Wrocławskim przedstawiła informację dotyczącą zależności zdrowia oraz jakości życia od 
klimatu. Przekazała, że dobrostan człowieka zależy od wielu czynników, a negatywnie 
wpływają na niego zagrożenia środowiskowe - zmiany klimatyczne i zanieczyszczenie 
powietrza. Są one odpowiedzialne za około 13 mln przedwczesnych zgonów rocznie na 
świecie. Według statystyk ponad 90% ludności żyje w warunkach, w których nie są 
dotrzymane standardy jakości powietrza zarówno na zewnątrz, jak i w pomieszczeniach,  
co do których nie ma ustalonych żadnych norm. Według Europejskiej Agencji 
Środowiskowej zarówno gazy cieplarniane jak i zanieczyszczenie powietrza w wielu 
przypadkach są emitowane z tych samych źródeł. Dlatego potrzebne są działania 
komplementarne, realizujące oba aspekty. Poprawa jakości powietrza może na wiele 
sposobów wesprzeć działania na rzecz ograniczenia zmiany klimatu, którego najbardziej 
wyraźnymi przykładami są: wzrost temperatury, zwiększona częstość i intensywność fal 
upałów, groźne zjawiska pogodowe, zanieczyszczenie powietrza, zmiany w ekologii 
organizmów wektorowych, zwiększenie ilości alergenów, zmiany w ilości i jakości wody, 
zmiany w produkcji żywności oraz degradacja środowiska. Fale upałów, jako zjawisko 
obejmujące znaczącą cześć kraju, są szczególnie dotkliwe na obszarach miejskich i powodują 
zwiększenie liczby nadprogramowych zgonów. O ile ten wzrost ciepła w ciągu dnia nie jest 
szczególnie dotkliwy, o tyle w nocy tereny miejskie wychładzają się o wiele wolniej. Pomóc 
może wprowadzenie terenów zielonych, ale w taki sposób, aby nie blokować tzw. kanałów 
przewietrzania i nie blokować dyspersji zanieczyszczeń. Wzrost temperatury przekłada się 
również na wydłużony okres wegetacyjny, a co za tym idzie dłuższy okres emisji 
bioalergenów oraz wzrost częstości objawów alergicznych i zaostrzenie ataków astmy. 
Kolejnym elementem związanym ze wzrostem temperatury jest intensywna produkcja ozonu 
troposferycznego i zagrożenie smogiem fotochemicznym, które powodują podrażnienie 
śluzówek, zaostrzenie ataków astmy, ostre objawy ze strony układu oddechowego, a nawet 
zgony. Pani doktor wspomniała również o sadzy, która jako pył zawieszony, emitowany 
przede wszystkim z procesów spalania,  nie tylko powoduje ograniczenie widoczności, ale też 
obciąża układ sercowo-naczyniowy, powoduje udary, choroby układu oddechowego, 
nowotwory płuc, rozwoju płodu i stanowi zagrożenie dla rozwoju intelektualnego dzieci 
mieszkających w środowisku o dużym zanieczyszczeniu. Sadza ma o wiele większy potencjał 



ocieplający niż dwutlenek węgla, jest jej jednak mniej i przebywa w atmosferze krócej, jest 
więc dość łatwo wyeliminować to zanieczyszczenie. Podsumowując, dr Drzeniecka-Osiadacz 
przekazała, że powinniśmy pamiętać, że wszystkie działania zmierzające do ograniczenia 
emisji zanieczyszczeń aerozolowych i ograniczenia spalania paliw kopalnych są niezwykle 
ważne. Odpowiedzią na pytanie, w jaki sposób poprawić jakość życia w zakresie 
zanieczyszczenia środowiska, powinien być odpowiedni monitoring, również w zakresie 
bioalergenów, właściwa edukacja oraz informowanie mieszkańców o stanie powietrza.  

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, senator Beata Małecka-Libera, odnosząc się do 
potrzeby zmian w ustawie o zdrowiu publicznym, mających na celu poprawę zdrowia  
i prawidłowy rozwój populacji wieku rozwojowego, zwróciła uwagę, że choć mamy dziś do 
czynienia z ogromnym postępem w medycynie, wyspecjalizowanymi placówkami 
medycznymi, bogatym dorobkiem i wiedzą w leczeniu, to jednocześnie wciąż rośnie liczba 
zachorowań. Trzeba zastanowić się co zrobić, aby zaczęła ona spadać. Według pani senator 
jedyną metodą jest zapobieganie zachorowaniom, a temu powinno służyć szeroko pojęte 
zdrowie publiczne, rozumiane jako nauka oparta o badania i sztuka utrzymywania 
społeczeństwa w zdrowiu oraz jego przywracania. Zdrowie publiczne, w przeciwieństwie do 
medycyny naprawczej, wymaga pozyskania wiedzy z różnych dziedzin i przekazania jej 
całemu  społeczeństwu. To wielkie wyzwanie, z którym nie do końca sobie dobrze radzimy.  
Choć mówi się o profilaktyce, o tym jak ważny jest styl życia, to wciąż zbyt rzadko jako 
społeczeństwo wdrażamy to w życie. Obszar działań w zakresie zdrowia publicznego jest 
ogromny, a jednym z czynników ryzyka, które wpływają na nasze zdrowie jest wpływ 
klimatu. Zdrowie publiczne to obszar który monitoruje i analizuje wpływ stylu życia, 
środowiska, różnych obszarów oddziaływujących na nasze zdrowie, takich jak ostatnio 
pandemia czy różne katastrofy. Mówi się dziś, że mamy dwie fale epidemii: jedną związaną  
z czynnikami zakaźnymi i drugą falę wszystkich chorób, które przez dwa lata nie były 
odpowiednio wcześnie diagnozowane i leczone. W wyniku tego mamy wzrost zgonów. 
Trzeba się jak najszybciej pochylić nad zmianami w legislacji, aby wskazać kierunkowe 
działania na rzecz poprawy zdrowia publicznego i zwiększenia środków na Narodowy 
Program Zdrowia, aby zaczął on przynosić efekty.  Środki na profilaktykę są bardzo 
ograniczone, świadomość społeczeństwa jest niewielka, a programy, które istnieją,  
są nieefektywne i niewłaściwie lub wcale monitorowane. Senator Beata Małecka-Libera 
poinformowała, że w Komisji Zdrowia, wspólnie z gronem ekspertów przygotowany został 
projekt zmian w ustawie o zdrowiu publicznym. Jest w nim mowa nie tylko o zmianie 
finansowania, ale także o konkretnych zmianach systemowych. Potrzebne jest jednak 
działanie mające na celu wypracowanie wspólnych, wielosektorowych rozwiązań, ze 
wsparciem społeczeństwa. Potrzebny jest także powołanie pełnomocnika ds. wsparcia 
zdrowia publicznego.  

W dyskusji, która nastąpiła po wszystkich wystąpieniach wielokrotnie wskazywano na 
palącą potrzebę rozmów na temat zmian klimatycznych i ich zapobieganiu, ale przede 
wszystkim na edukację od najmłodszych lat. Postulowano, aby do programów nauczania 
szkół podstawowych wprowadzić przedmiot, związany z ekologią i ochroną środowiska. 
Zwracano uwagę na panującą wciąż modę betonowania miast, powodującą szybszy odpływ 
wody, a jednocześnie brak możliwości wsiąkania jej do gleby. Wspominano o potrzebie 
przygotowania konkretnych propozycji zapobiegania efektom powodzi czy suszy. 
Sugerowano wpisanie do projektów ustaw konkretnych przepisów, zobowiązujących 
architektów i planistów do  działań, mających służyć poprawie warunków klimatycznych,  
z zachowaniem np. linii wiatrów oczyszczających powietrze. Wskazywano na potrzebę badań 
prowadzonych przez ekspertów na temat zdrowia publicznego, których wyniki mogłyby 



pomóc w przygotowywaniu właściwych programów, kierowanych do konkretnych grup 
społecznych. Zaproponowano, aby skierować pisma do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa 
Środowiska o zintegrowanie działań na rzecz ochrony środowiska i zdrowia publicznego. 
Wspomniano również, że najefektywniejszym rozwiązaniem każdego problemu jest zawsze 
ekonomia – kiedy trzeba za coś płacić więcej, szuka się rozwiązań, które pozwolą  
na zaoszczędzenie środków. To także powinno być elementem edukacji władz publicznych.  

(D.W.) 

 

 

 


