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Parlamentarny Zespół ds. Dzieci został utworzony grudnia 2011 roku, w celu 

podejmowania działań na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, promocji 

zdrowia, kultury fizycznej i działań edukacyjnych dla młodego pokolenia.  

 

Zespół zorganizował posiedzenia w dniach: 18 stycznia, 15 lutego, 15 kwietnia,  

13 czerwca, 15 lipca, 17 października, 8 listopada, 12 grudnia i 19 grudnia.  

 

Członkowie zespołu postanowili rozpropagować akcję „Bezpieczny lód”, której 

patronuje członkini zespołu pani poseł Barbara Czaplicka. Akcja „Bezpieczny Lód” 

to budowanie świadomości u dzieci w przedziale wiekowym 7-10 lat groźby zabaw na lodzie 

oraz umiejętności niesienia pomocy. 

Gościem Zespołu była pani Anna Wróbel - prezes Polskiego Komitetu Światowej 

Organizacji Wychowania Przedszkolnego. Przybliżyła ona członkom Zespołu działania tej 

organizacji, która zwraca szczególną uwagę na znaczenie edukacji przedszkolnej w rozwoju  

i wychowaniu dziecka. 

Kolejne posiedzenie Zespołu rozpoczęło się od przedstawienia multimedialnej 

prezentacji przygotowanej przez posła Marka Hoka, dotyczącej budowy Szpitala Dziecięcego, 

będącej ostatnim etapem utworzenia w województwie zachodniopomorskim (Zdroje– 

Szczecin) wysokospecjalistycznego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem. Szpital 

obejmowałby poradnie i specjalistyczne oddziały zajmujące się oparzeniami, urologią, 

chirurgią, a także szeroko pojętą pediatrią. 

Zespół omawiał także temat uzdrowisk dla dzieci i młodzieży – konieczności ich 

istnienia oraz prywatyzowania ze względu na nierentowność. Temat omawiany był  

w kontekście zachowania sanatoriów w Rabce, Iwoniczu i innych miejscowościach 



uzdrowiskowych, a także ogromnego zaangażowania i wsparcia Rzecznika Praw Dziecka  

dla przedsięwzięć związanych z pediatrią i potrzebami najmłodszych. 

Zespół zorganizował konkursu dla dzieci i młodzieży pt. „Śmieje się dziecko - śmieje 

się cały świat”. Konkurs miał na celu propagowanie światopoglądu wyznawanego przez 

Janusza Korczaka, popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży głoszonych przez niego 

poglądów, idei i wartości. Konkurs był też formą zaangażowania placówek oświatowych  

i wychowawczych w nagłaśnianie „myśli wychowawczej” Janusza Korczaka.  

Hasło przewodnie konkursu zaproponowane przez pana senatora Stanisława Jurcewicza 

„Śmieje się dziecko – śmieje się cały świat” oddawało ideę konkursu organizowanego  

w ramach Roku Korczaka, ogłoszonego przez Rzecznika Praw Dziecka. Na konkurs 

ogólnopolski wpłynęły 24 prace, kapituła postanowiła przyznać wszystkim autorom prac tytuł 

„Laureat senackiego konkursu „Śmieje się dziecko - śmieje się cały świat”. 

Na kolejnym posiedzeniu Zespołu omawiana była sytuacja szkół w uzdrowiskach w 

świetle planowanych przekształceń własnościowych. W trakcie posiedzenia 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.  

Podczas następnego posiedzenia omówiono problematykę zadłużonych klinik 

pediatrycznych. Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z raportem przedstawiającym stan  

i dynamikę wymagalnych zobowiązań samodzielnych publicznych zakładów opieki 

zdrowotnej. Zaproszeni goście – m.in. dyrektorzy szpitali klinicznych wypowiadali się na 

temat przekształceń szpitali w spółki prawa handlowego, ciążących na szpitalach tzw. starych 

długów, zmiany kalkulacji kosztów leczenia dzieci. 

Zespół zapoznał się też z raportem UNICEF na temat ubóstwa dzieci, który 

przedstawiła dyrektor Ewa Falkowska z Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF. Ubóstwo 

dzieci, wbrew temu co się powszechnie sądzi, nie dotyczy tylko biednych krajów 

rozwijających się. W Polsce w ubóstwie żyje ok. 1 mln dzieci, a deprywacją dotknięte jest co 

piąte dziecko. Deprywacja oznacza brak dostępu do dwóch lub więcej pozycji z 14-punktowej 

listy obejmującej np. posiłki, ubrania, możliwość uprawiania sportu czy dostęp do Internetu 

Kolejnym tematem rozpatrywanym przez Zespół 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. 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. Członkowie zespołu postanowili 

powołać specjalny zespół, który ma monitorować sytuację dziecka w mediach. Jego 

przewodniczącą została senator Andżelika Możdżanowska.  

Zespół odbył posiedzenie poświęcone problematyce niekomercyjnych badań 

klinicznych dzieci. W wyniku nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne ograniczony został 

dostęp do prowadzonych w innych krajach niekomercyjnych badań klinicznych. Zgodnie ze 

znowelizowaną ustawą każdy sponsor badania niekomercyjnego musi spełnić takie same 

wymogi administracyjne, ubezpieczeniowe czy sprawozdawcze jak firmy farmaceutyczne 

zlecające badania komercyjne. Uczestniczący w tym posiedzeniu przewodniczący Komisji 

Zdrowia Senator Rafał Muchacki zaapelował do uczestników posiedzenia o nadsyłanie 

dezyderatów czy propozycji zmian ustawowych, które mogą stać przedmiotem prac 

legislacyjnych w Senacie.  

Podczas następnego posiedzenia omówiono sytuację finansową szpitali klinicznych  

i instytutów ze szczególnym uwzględnieniem zakresów pediatrycznych. Pani Mariola 

Dwornikowska-Dąbrowska podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w latach 2007-2009, 

obecnie Zastępca Dyrektora ds. Finansowych Akademickiego Szpitala klinicznego we 

Wrocławiu przedstawiła analizę dotyczącą poziomu zobowiązań instytutów badawczych i 

szpitali klinicznych w latach 2010-2012. Analiza sytuacji finansowej szpitali klinicznych i 

instytutów została dokonana na podstawie danych ankietowych z 54 placówek. Analizy 

dotyczące poziomu zobowiązań instytutów badawczych i szpitali klinicznych oraz wysokości 

ponoszonych strat, wskazują na pogłębianie się, w analizowanym okresie, złej sytuacji 

finansowej tych placówek leczniczych. Na kolejnym, planowanym w roku 2013 posiedzeniu 

Zespołu przedstawione zostaną rekomendacje i zalecenia dla rozwiązania tych problemów. 
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