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Protokół dziesiątego posiedzenia Senackiego Zespołu „Zdrowie Polaków”  

 

 

W dniu 7 czerwca 2022 r. w gmachu Senatu odbyło się posiedzenie Senackiego Zespołu 

„Zdrowie Polaków”, zorganizowane wspólnie z wiceprzewodniczącą sejmowej Komisji 

Polityki Społecznej i Rodziny, posłanką Marzeną Okłą-Drewnowicz. Zostały na nim 

zaprezentowane wyniki badań, dotyczących postrzegania miesiączki w Polsce. Przedstawiono 

również rozwiązania prawne i dobre praktyki dot. zdrowia i higieny menstruacyjnej 

stosowane na świecie.  

Przewodnicząca Zespołu, senator Beata Małecka-Libera poinformowała, że członkowie 

Zespołu organizując posiedzenie, zdawali sobie sprawę, że podejmują się tematu 

niepopularnego, pomijanego, traktowanego jak tabu, a jednocześnie będącego coraz 

większym problemem nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Przekazała, że tego typu spotkania 

powinny się odbywać w wielu miejscach, przynosić będą one bowiem wymierne korzyści, w 

postaci poszerzenia wiedzy na temat seksualności, fizjologii i problemów związanych z 

okresem menstruacji.  

Olga Jabłońska - dyrektor Projektów Pomocowych w Kulczyk Foundation 

zaprezentowała wyniki badań  dotyczących postrzegania menstruacji  w Polsce i ubóstwa 

menstruacyjnego na świecie, przedstawiła również dobre praktyki i rozwiązania prawne 

przyjmowane w innych krajach. Przekazała, że zdrowie i higiena menstruacyjna dotyczą 

czterech obszarów: dostępu do odpowiednich środków higienicznych, dostępu do toalet (w 

Polsce prawie milion mieszkań jest tego dostępu pozbawiony),  dostępu do rzetelnej wiedzy, 

dotyczącej całego cyklu menstruacyjnego i zdrowia kobiety, a także wsparcia środowiska – 

rodziny, miejsca nauki i pracy. Braki w tych obszarach prowadzą zarówno do problemów 

zdrowotnych, jak i psychologicznych.  Wskazała, że ze zdrowiem menstruacyjnym ściśle 

wiąże się termin ubóstwa menstruacyjnego, czyli ograniczony lub niewystarczający dostęp do 

środków higienicznych, edukacji w zakresie zdrowia menstruacyjnego, w wyniku ograniczeń 

finansowych lub negatywnej stygmatyzacji  społeczno-kulturowej związanej z miesiączką. 

Poinformowała, że na świecie wciąż jest niewiele danych statystycznych dotyczących 

zdrowia menstruacyjnego. Szacuje się jednak, że spośród 2 miliardów kobiet, które obecnie 

miesiączkują, około ¼ nie może w pełni dbać o higienę podczas menstruacji, z powodu braku 



dostępu do systemu wodno-sanitarnego. W Europie ubóstwo menstruacyjne dotyka jedną na 

dziesięć kobiet. Gdyby doliczyć do tego brak  dostępu do środków higienicznych, brak 

odpowiedniej edukacji i brak wspierającego środowiska, te szacunki mogą okazać się 

zaniżone.  

Z badań zleconych przez Kulczyk Foundation, dotyczących postrzegania menstruacji w 

Polsce i ubóstwa menstruacyjnego na świecie jasno wynika, że miesiączka wciąż pozostaje 

tematem tabu i jest obarczona wstydem i lękiem, a większość rodziców nie zapewnia 

miesiączkującym córkom wsparcia emocjonalnego. Temat ten nie jest poruszany w domach 

rodzinnych, również szkoły nie wspierają i nie edukują w tym zakresie. W późniejszych 

latach może się to przełożyć u dziewczynek na brak wiedzy o własnej fizjologii, a u chłopców 

na późniejszy brak wsparcia ich partnerek.  

Badanie przeprowadzone przez Kulczyk Foundation wykazało również, że temat menstruacji 

dopiero od niedawna zaczął pojawiać się w przestrzeni publicznej i nadal budzi ogromne 

kontrowersje.  

Druga część prezentacji dotyczyła dobrych praktyk i rozwiązań wprowadzanych na świecie, 

wynikających z tego, iż coraz więcej krajów dostrzega kwestię ubóstwa menstruacyjnego i 

wdraża rozwiązania, mające systemowo zapobiegać powstawaniu problemów z nim 

związanych. Jedną z takich praktyk jest zapewnienie darmowych produktów menstruacyjnych 

w szkołach i na uczelniach, a w niektórych krajach również w przestrzeni publicznej dla 

wszystkich kobiet, które tego potrzebują. Obowiązkiem zapewnienia takich produktów 

najczęściej obciążane są samorządy. Produkty powinny być w rozsądny sposób 

zróżnicowane, a dostęp do nich nie powinien stygmatyzować kobiet, które z nich korzystają. 

Podejmowane są również takie inicjatywy, jak chociażby ustawowe wprowadzenie urlopu 

menstruacyjnego w Hiszpanii.  W Polsce niestety mamy do czynienia wyłącznie z 

inicjatywami oddolnymi samorządów, organizacji pozarządowych i ekspertów.  

W dyskusji, która wywiązała się po prezentacji badań, senator Beata Małecka-Libera 

przyznała, że w szkołach nie uczy się o fizjologii człowieka ani o jego seksualności tak, jak 

należałoby o tym mówić, ponieważ społeczeństwo polskie, mimo iż jest na to gotowe, boi się 

poruszać ten temat.  Senator Halina Bieda przedstawiła akcję stowarzyszenia „Piękna strona 

miasta” z Bytomia, która w ramach budżetu partycypacyjnego ustawiła skrzyneczki z 

dostępnymi dla dziewcząt i kobiet podpaskami i tamponami. Według pani senator to przykład 

dobrych praktyk, które powinny być stosowane w całym kraju przez samorządy, instytucje 

publiczne i organizacje społeczne.  



O podobnych inicjatywach wypowiadali się obecni na spotkaniu przedstawiciele różnych 

samorządów i organizacji. Wspominali o akcji „różowa skrzyneczka”, o wydawnictwach 

dotyczących dorastania i fizjologii młodego człowieka, o potrzebie propagowania rzetelnej 

wiedzy na temat dojrzewania i o ogromnym zapotrzebowaniu na podobne działania. 

Oczywiście treści edukacyjne prezentowane w internecie cieszą się ogromną popularnością, 

ale nie powinny być jedynym źródłem wiedzy, która powinna być oparta o rzetelne źródła. 

Podkreślano, że wiedza o własnej fizjologii pozwoli młodym ludziom być bardziej 

świadomym własnego ciała, tego, co się z nim dzieje, pozwoli też zrozumieć takie choroby, 

jak choćby endometrioza, która niszczy życie wielu kobiet. Goście zwracali uwagę, że wciąż 

są środowiska, które takie rodzaje aktywności negują.  Podkreślali, że ogromne 

zainteresowanie „Różową skrzyneczką” jako jednym z narzędzi walki z ubóstwem 

menstruacyjnym nie przekłada się w żaden sposób na działania systemowe, a ich  brak jest 

niestety dojmująco odczuwany. Nie może to być wciąż inicjatywa oddolna, należy 

przygotować konkretne rozwiązania prawne.  

Senator Beata Małecka-Libera poinformowała, że senacka Komisja Zdrowia przyjrzy się 

podjętym na posiedzeniu tematom w kontekście ewentualnej inicjatywy legislacyjnej. 

Ponieważ jednak proces legislacyjny musi opierać się o rzetelną wiedzę, wspartą o wyliczenia 

ekonomiczne, poprosiła o włączenie się organizacji pozarządowych, ekspertów i 

pracodawców do pracy nad propozycjami w zakresie zdrowia i higieny menstruacyjnej. 

Poseł Marzena Okła-Drewnowicz  w podsumowaniu posiedzenia przekazała, że działania, 

jakie należy podjąć to przede wszystkim edukacja oraz zwiększenie dostępności do środków 

higieny menstruacyjnej.  Potrzebne jest dofinansowanie, dlatego rozwiązania muszą być 

odgórne, zwłaszcza, że zasobność samorządów jest bardzo różna. Przekazała, że najbliższym 

etapem działania powinno być przygotowanie propozycji legislacyjnej, która opierać się 

będzie na przygotowanych przez ekspertów i organizacje społeczne założeniach.  

 


