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Dnia 8 listopada 2012 r. o godz. 12.00 w sali nr 182 w Gmachu Senatu odbyło się 

posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci, którego głównym tematem było „Dziecko  

w mediach”.  

Przewodnicząca Zespołu senator Alicja Chybicka zauważyła, że o dzieciach do 18 roku 

życia, których w Polsce jest ok. 8 milionów, mówi się zdecydowanie za mało. Zbyt mało jest 

programów misyjnych, które wskazywałyby jak wychowywać dzieci, jak zadbać o ich 

zdrowie fizyczne i psychiczne, jak zapobiegać uzależnieniom. Co czwarte dziecko żyje w 

ubóstwie, wiele w rodzinach niepełnych - często potrzebują one podstawowych informacji, 

gdzie mogą otrzymać pomoc. Warto też wykorzystać media internetowe, powinny powstać 

programy, które stałyby się programami osób i instytucji zajmujących się dziećmi – w 

szczególności Rzecznika Praw Dziecka. 

Aleksander Sopliński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, omówił 

problematykę zdrowia populacji wieku rozwojowego. Zauważył, że co roku spada liczba 

urodzeń, np. w roku 2011 urodziło się w Polsce 669 tys. dzieci, tj. o 22 tys. mniej niż w roku 

2010. Ministerstwo propaguje karmienie dzieci piersią, podczas gdy w mediach reklamowane 

jest mleko zastępcze. Ministerstwo dąży do podnoszenia świadomości o wartości karmienia 

mlekiem matczynym, powstają pierwsze banki takiego mleka. Propagowane są też 

szczepienia na pneumokoki i wirusy grypy. Na ukończeniu w Ministerstwie Zdrowia są prace 

nad ustawą o zdrowiu publicznym, która określać będzie co to jest zdrowie, jak o nie dbać, 

jaką rolę w jego utrzymywaniu ma odgrywać rodzina, jednostka samorządu terytorialnego  

i państwo. 

Pani Małgorzata Mierzejewska z redakcji TVP S.A. zauważyła, że środki finansowe 

przeznaczane na realizację programów dla dzieci i młodzieży są coraz mniejsze. Dzieci są 

grupą docelową niezbyt liczną dla reklamodawców, programy adresowane dla dzieci nie 

generują zysków, stąd maleją nakłady na takie programy. Programy są mało atrakcyjne, spada 

zatem ich oglądalność. Powstaje zatem zamknięte koło, w którym decyduje tzw. wskaźnik 



oglądalności. Wyjściem z tej sytuacji może być odejście od wskaźnika oglądalności  

w przypadku programów przeznaczonych dla dzieci lub zapisanie w ustawie o radiofonii 

i telewizji wymaganego, minimalnego % czasu antenowego przeznaczonego na programy dla 

dzieci i młodzieży.  

Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej zauważył, że 

media nie interesują się przekazem pozytywnych infromacji, wskazują negatywne zjawiska. 

Propaguje się różne akcje ekologiczne, nie próbuje się natomiast dotrzeć do świadomości 

ekologicznej. Podejmowane próby zakazu sprzedaży batoników, chipsów i innej tzw. 

śmieciowej żywności w sklepikach szkolnych nie przynoszą spodziewanych efektów. Być 

może problem ten zostanie rozwiązany poprzez kontrolowanie norm cukru i tłuszczu w 

wyrobach dopuszczonych do sprzedaży w szkolnych sklepikach.  

Ostatnim punktem posiedzenia była zapowiedź powołania specjalnego zespołu, który 

ma monitorować sytuację dziecka w mediach. Wybór przewodniczącego zespołu 

zapowiedziano na kolejnym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci. 
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