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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: 6 marca, 11 lipca i 11 grudnia 2013 r.  

 

Dnia 6 marca 2013 r. odbyło się posiedzenie, podczas którego członkowie zespołu 

postanowili jednogłośnie skierować apel do Prezesa Rady Ministrów i do Ministra Zdrowia  

o szybkie przygotowanie projektu ustawowych gwarancji prawidłowej opieki zdrowotnej dla 

małych dzieci uwzględniającego m.in. dostępność opieki pediatrycznej 24 godz. na dobę, 

racjonalizację wyceny procedur pediatrycznych i fakt, iż w przypadku małych dzieci szybciej, 

niż u dorosłych, błacha choroba może się przerodzić się w stan zagrożenia życia. Następnie 

gość zespołu - wiceburmistrz Kudowy Zdroju Andrzej Kanecki zaprezentował zdjęcia 

nowego gabinetu lekarskiego w szkole podstawowej, finansowanego przez NFZ. Za pomocą 

środków finansowych przekazanych przez Radę Miasta Kudowy Zdrój oraz pozyskanych  

od sponsorów udało się stworzyć gabinet stomatologiczny, który uzyskał kontrakt z NFZ  

na świadczenie ogólnych usług stomatologicznych. Pani profesor Bernarda Kazanowska  

z Katedry Transplantologii Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej we Wrocławiu 

omówiła problematykę niekomercyjnych badań klinicznych w pediatrii. Zgodnie z aktualnym 

stanem prawnym każdy sponsor badania niekomercyjnego musi spełnić takie same wymogi 

administracyjne, ubezpieczeniowe czy sprawozdawcze jak firmy farmaceutyczne zlecające 

badania komercyjne. Każdy protokół terapeutyczny musi być rejestrowany w Centralnej 

Ewidencji Badań Klinicznych co jest, jej zdaniem, bardzo uciążliwe i kosztowne. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Aleksander Sopliński poinformował 



uczestników posiedzenia, że w 2012 roku do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wpłynęło 9 wniosków dotyczących 

niekomercyjnych badań klinicznych, z czego 7 zostało pozytywnie rozpatrzone. Pan Minister 

zauważył, że sponsorzy częstokroć składają dokumentację, która nie spełnia wymogów 

określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2 maja 2012 roku w sprawie Dobrej 

Praktyki Klinicznej. Zwrócił też uwagę, że problematykę ubezpieczenia badań klinicznych, 

niekomercyjnych reguluje rozporządzenie ministra finansów, a nie ministra zdrowia. Ponadto 

pan Minister poinformował uczestników posiedzenia, że powstał projekt rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badań klinicznych produktów leczniczych 

stosowanych u ludzi, który rozwiąże problemy niekomercyjnych badań klinicznych.  

Gość zespołu - pani Mariola Dwornikowska-Dąbrowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie 

Zdrowia w latach 2007-2009 przedstawiła podsumowanie analizy kondycji finansowej 

pediatrycznych szpitali klinicznych. Pani Dwornikowska postuluje wprowadzenie 

systemowych regulacji prawnych dotyczących szpitali klinicznych i instytutów badawczych 

realizujących świadczenia zdrowotne, uwzględniających w szczególności precyzyjne 

określenie funkcji i zadań w systemie ochrony zdrowia szpitali klinicznych i instytutów 

badawczych oraz określenie źródeł, sposobów i zasad finansowania kosztów realizowanych 

zadań naukowych i dydaktycznych. Powinny zostać, jej zdaniem, dokonane zmiany 

systemowe w zakresie kontraktowania i finansowania świadczeń pediatrycznych - w 

szczególności w szpitalach klinicznych i instytutach badawczych. Odnosząc się do 

problematyki zbyt ciężkiego uczniowskiego tornistra, pediatra, prof. Wojciech Służewski 

poinformował uczestników posiedzenia, że dzieci ważące 15 kg noszą tornistry o wadze 

nawet i 9 kg. Uczniowie 4 i 5 klas szkół podstawowych noszą tornistry o wadze 

przekraczającej jedną czwartą masy ich ciała.  

Przewodnicząca zespołu przedstawiła projekt konkursu „Skąd jestem”, który miał 

zachęcić młodzież do spojrzenia na historię przez pryzmat osoby bliskiej. Konkurs miał 

skłonić uczestników do wyboru osoby w rodzinie, która uczestniczyła w ważnym wydarzeniu 

historycznym, i do przedstawienia jej losów w wybranej formie plastycznej np. historyjki 

obrazkowej na wzór komiksu. Temat konkursu rozbudził zainteresowanie historią rodziny, 

ojczyzny oraz własnego regionu. Nadesłane prace literackie opisują historię polskich rodzin  

z różnych krańców Polski, są również ciekawym przekazem wiedzy historycznej. Tematyka 

prac plastycznych nie odbiega od tematu prac literackich. Uczestnicy konkursu  starali się 

zilustrować temat konkursu.  Zaangażowanie placówek oświatowych w promowanie wśród 

dzieci zainteresowania historią, tradycją rodziny oraz miejsca zamieszkania pozwoliło na 



zgromadzenie ciekawych projektów. Na konkurs zostało nadesłanych 518 prac literackich 

oraz 1053 prac plastycznych. Wyniki konkursu zostały zamieszczone na stronie internetowej 

zespołu.  

Dnia 11 lipca 2013 r. odbyło się posiedzenie zespołu, na którym pani Bożena Kropka, 

dietetyk i promotor zdrowia, przedstawiła prezentację dotyczącą diety dzieci oraz programu 

wspierającego walkę z alergią u dzieci. Mówiła także o żywieniu kobiet w ciąży 

i karmiących, zapewniającym wzmocnienie układu odpornościowego niemowlęcia. 

Dyskutowano po prelekcji o żywieniu małych dzieci oraz naturalnych metodach leczenia 

dzieci i dorosłych.  

Dnia 11 grudnia 2013 r. odbyło się posiedzenie zespołu, w trakcie którego członkowie 

zespołu zapoznali się i zaakceptowali koncepcję konkursu dla dzieci i młodzieży szkolnej 

„Moja Polska w 2050 roku”, który zostanie zorganizowany przez zespół na początku 2014 

roku. Celem konkursu jest pobudzenie rozwoju wyobraźni i kreatywności wśród młodego 

pokolenia poprzez skierowanie ich uwagi na otaczającą rzeczywistość oraz wywołanie 

refleksji nad przyszłością własnego kraju. Dowolna forma pracy służyć ma kreatywnej 

projekcji wyobrażeń i marzeń  związanych z wizją Polski w 2050 r. Formuła konkursu, 

podobnie jak w roku ubiegłym jest szeroka i pozwala na udział dzieci i młodzieży z różnych 

placówek. Zespół podjął również decyzję o wystosowaniu podziękowań do Prezesa Rady 

Ministrów za zainteresowanie problemami Kliniki Budzik, związanymi z kontynuacją  

jej działalności. 
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