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Protokół szóstego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci 
 
 

Dnia 25 lipca 2012 r. o godz. 12.00 w sali nr 179 w Gmachu Senatu odbyło się 

posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci. Tematem spotkania była sytuacja szkół w 

uzdrowiskach w świetle planowanych przekształceń własnościowych. W posiedzeniu udział 

wzięli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Biura 

Rzecznika Praw Dziecka, a także dyrektorzy i przedstawiciele uzdrowisk oraz dyrektorzy 

szkół uzdrowiskowych w Rabce, Rymanowie Zdroju, Kołobrzegu, Ciechocinku i Busku-

Zdroju. Przewodnicząca Zespołu – pani senator Alicja Chybicka podkreśliła na początku 

spotkania, iż nie ma prawidłowego leczenia dziecka bez poprawnej diagnozy, leczenia 

szpitalnego lub domowego, którego uzupełnieniem powinno być leczenie uzdrowiskowe. 

Warto więc docenić walory leczenia uzdrowiskowego, z którego można korzystać w 

każdym momencie, nie tylko w okresie wakacyjnym. Z leczenia uzdrowiskowego wynika  

jednak konieczność zapewnienia korzystającym z niego dzieciom edukacji. W obliczu 

prywatyzacji uzdrowisk utrzymanie tego typu leczenia dla dzieci budzi obawy ze względów 

ekonomicznych – koszty dotyczą bowiem nie tylko leczenia, ale również całodobowej 

opieki i konieczności prowadzenia zajęć edukacyjnych. Kolejnym powodem obaw, co do 

utrzymania sanatoriów dziecięcych jest stale zmniejszająca się liczba wydawanych 

skierowań do leczenia uzdrowiskowego oraz zwiększająca się liczba tzw. „niedojazdów”. 

Może być to przyczyną braku właściwej opieki pediatrycznej, zbyt małej świadomości 

lekarzy rodzinnych w kwestii zrozumienia celu leczenia uzdrowiskowego dla dzieci, ale 

także obawami rodziców czy brakiem środków na wyposażenie dziecka na wyjazd.  

Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia przedstawił dane dotyczące leczenia 

uzdrowiskowego dla dzieci – ilość uzdrowisk, miejsc, skierowań wydanych, procent ich 

wykorzystania. Wynika z nich, że zainteresowanie tego rodzaju leczeniem znacznie wzrasta 

w okresie letnim, zwłaszcza w uzdrowiskach nadmorskich. Poinformował, iż planowane 

przekształcenia własnościowe uzdrowisk w żaden sposób nie wpłyną na wypełnienie 

obowiązku szkolnictwa prowadzonego w szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych. 



Gwarantuje to ustawa o systemie oświaty, która nakazuje zapewnienie obowiązku 

szkolnego bez względu na to, kto jest właścicielem uzdrowiska. 

Przedstawicielka Ministerstwa Edukacji Narodowej przedstawiła stanowisko resortu, 

w świetle którego zakładanie szkół specjalnych  w podmiotach leczniczych jest zadaniem 

własnym powiatu, a w przypadku szkół  o znaczeniu regionalnym lub ponadregionalnym 

ich zakładanie i prowadzenie należy do zadań samorządu województwa. Organizacja 

kształcenia, wychowania i opieki w tych szkołach dostosowana jest do specyfiki 

funkcjonowania uzdrowisk i przebywających tam dzieci. 

Przedstawicielka Biura Rzecznika Praw Dziecka poinformowała, iż sprawa lecznictwa 

uzdrowiskowego dla dzieci oraz zapewnienia edukacji jest przedmiotem zainteresowania 

Rzecznika Praw Dziecka od dawna. Obecnie uzdrowiska i sanatoria obejmują jedynie 10 

placówek, z których część już wyraża obawy, że prywatyzacja pociągnie za sobą zmiany 

dotyczące i szkół i sanatoriów. Ta obawa wynika m.in. z doświadczenia sprywatyzowanych 

placówek, w których zlikwidowane zostało lecznictwo uzdrowiskowe i szkolnictwo dla 

dzieci, na korzyść lecznictwa dla dorosłych. Zmiana ta wynika z faktu, iż dzieci wydają się 

być trudniejszymi i droższymi pacjentami w związku z koniecznością zapewnienia im zajęć 

edukacyjnych, opiekuńczych i terapeutycznych, zapewnienia nadzoru w czasie leczenia 

choroby itp.  Niepokój Rzecznika Praw Dziecka budzi też to, by lecznictwo uzdrowiskowe 

nie przybrało formy wakacyjnego wypoczynku, bez obudowania go takimi niezbędnymi 

instytucjami jak szkoły, specjalne kuchnie itp.  

Z badań wynika, że ok. 20% dzieci i młodzieży wymaga opieki profilaktycznej. 

Narodowy Fundusz Zdrowia wykazuje w swoich danych, iż tylko pewna część 

zakontraktowanych usług na lecznictwo uzdrowiskowe dla dzieci jest realizowana. Stąd 

rodzi się potrzeba przyjrzenia się powodom tzw. niedojazdów. Często wynikają one ze 

stanu finansowego rodziny – nie stać jej na wysłanie dziecka do uzdrowiska.  

W dyskusji przedstawiono wiele argumentów za utrzymaniem dotychczasowego 

statusu lecznictwa i szkolnictwa uzdrowiskowego, bez względu na właściciela. 

Podkreślono, że zwiększenie liczby dzieci korzystających z takiej formy leczenia zapewni 

bezpieczeństwo funkcjonowania szkolnictwa w uzdrowiskach. Trzeba pamiętać, że 

właściciele spółek w świetle kodeksu handlowego muszą działać na korzyść spółki, tak, by 

przynosiła ona zyski. W przeciwnym razie ulegnie ona likwidacji, bez względu na to, czy 

jest ona prywatna czy państwowa. To nie prywatyzacja jest zagrożeniem, a brak skierowań, 

niska wycena tych skierowań i brak pomocy dla rodziców. By jednak zagwarantować 

utrzymanie działalności lecznictwa uzdrowiskowego dla dzieci, można  spróbować zapisać 



w dokumentach prywatyzacyjnych klauzulę konieczności utrzymania lecznictwa 

uzdrowiskowego dla dzieci w okresie 2, 3 lub 5 lat. W dyskusji poruszono również problem 

braku powoływania lekarzy naczelnych uzdrowisk. 

 

Zaproponowano, by po przerwie parlamentarnej przedstawiciele Parlamentarnego 

Zespołu ds. Dzieci spotkali się z Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Trzeba bowiem 

głośno mówić o skutkach, jakie przynosi tak niska obecnie wycena świadczeń 

uzdrowiskowych dla dzieci. Zwłaszcza, że środki NFZ przeznaczone są na leczenie a nie na 

profilaktykę. Trzeba zmierzać do tego, by powstał program NFZ dla profilaktyki w 

uzdrowiskach, ale również by została podniesiona  wycena leczenia sanatoryjnego w 

poszczególnych grupach schorzeń. Trzeba również uzmysłowić odpowiednim adresatom, 

że część dzieci nie korzysta ze skierowań z powodu niemożności dokonania dopłaty, a 

także sprawdzić, czy w placówkach pomocy społecznej jest możliwość otrzymania takiej 

pomocy.  

 

Przewodnicząca Zespołu podkreśliła, że trzeba pamiętać o tym, jak ważne jest objęcie 

dzieci opieką pediatryczną. Ale apel o większe zainteresowanie lecznictwem 

uzdrowiskowym należy także skierować do lekarzy rodzinnych i internistów. Być może 

potrzebna też będzie dobra kampania społeczna na temat korzyści z lecznictwa 

uzdrowiskowego 

Dodała, iż konkluzją posiedzenia powinno być takie stanowisko, które pozwoli na 

wszechstronną poprawę opieki uzdrowiskowej nad populacją wieku rozwojowego. Nie 

chodzi tylko o same szkoły, ale również o zwiększenie liczby skierowań, zmniejszenie 

niedojazdów, kwestię dobrego finansowania pobytów dzieci i funkcjonowania  szpitali oraz  

sanatoriów uzdrowiskowych. Leczenie dziecka w warunkach pozaszpitalnych, w 

uzdrowiskach jest tańsze niż leczenie szpitalne. Warto więc pomyśleć o korzyściach i 

zyskach z leczenia uzdrowiskowego. 

 

 
 


