
Warszawa, dnia 19 stycznia 2012 r. 

 

Protokół drugiego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci 

 

Dnia 18 stycznia 2012 r. o godzinie 18.30 w sali 182 odbyło się drugie posiedzenie 
Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci. W posiedzeniu udział wziął Rzecznik Praw Dziecka – 
pan minister Marek Michalak.  
 
Ustalono zakres działań Zespołu – zarówno na najbliższy okres, jak również w 
perspektywie działalności w następnych latach. Cele, które wyznaczył sobie Zespół to: 

1) stworzenie projektu specjalnej ustawy dot. dzieci i wskazanie w prawodawstwie 
innych koniecznych zmian w tym zakresie, 

2) wniesienie poprawki do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych, dopisującej lekarza pediatrę obok lekarza rodzinnego, 

3) spowodowanie objęcia raz w roku określonymi badaniami każdego dziecka, 
4) włączenie się w działania i zadania Roku Korczakowskiego, np. w formie 

uroczystego posiedzenia poświęconego Januszowi Korczakowi, zorganizowanego w 
drugiej połowie 2012 r., z udziałem szefów resortów zdrowia, szkolnictwa oraz 
Rzecznika Praw Dziecka 

 
Podjęto decyzję o współpracy z innymi Zespołami Parlamentarnymi, m.in. z Senackim 
Zespołem Popularyzacji Kultury i Rozwoju Czytelnictwa i Parlamentarnym Zespołem ds. 
Osób Starszych. 
 
Rzecznik Praw Dziecka – minister Marek Michalak wspomniał o konieczności 
zagwarantowania dzieciom właściwej opieki medycznej, jej powszechnej dostępności. 
Zaproponował również – przy podejmowaniu działań legislacyjnych rozważenie 
możliwości podjęcia pracy nad stworzeniem, wzorem innych krajów na świecie – ustawy o 
dzieciach. Zasugerował również wykorzystanie Roku Korczakowskiego jako inspiracji do 
rozważań o upodmiotowieniu dziecka i np. ustanowienia 20 listopada Dniem Praw Dziecka, 
jako rocznicy uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.  
Zaproponowano również, aby w Senacie odbyła się pokazowa debata tzw. Sądu 
Korczakowskiego, czyli sądu koleżeńskiego działającego w oparciu o skomplikowany 
kodeks zachowań, z udziałem dzieci i – jako przysłuchujących się – parlamentarzystów. 
Byłaby to okazja do zapoznania się z punktem widzenia dzieci i młodzieży w wielu 
sprawach. Możliwe byłoby też zorganizowanie sesji dla specjalistów z kręgu pomocowego 
dla dzieci z przedstawicielami rządu i parlamentu.  
  
Na koniec senator Mieczysław Augustyn wspomniał o organizowanej w ubiegłym roku i 
planowanej na rok 2013 (jako impreza cykliczna, co dwa lata) akcji „List do Ojca”, 
zorganizowanej przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej. Zaproponował włączenie się 
członków Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci do tej akcji.  
 
Protokół sporządzono  
w Biurze Spraw Senatorskich 
tel. (22) 694 95 40 
bss@nw.senat.gov.pl 


