
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VIII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. Druk nr 949 Z 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI ZDROWIA 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 9 lipca 2015 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty 

w dniach 8 i 9 lipca 2015 r. nad ustawą  
o leczeniu niepłodności 

i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I. 

 
 
 
   Przewodniczący Komisji 
   Zdrowia 
   (-) Rafał Muchacki 
 
 

andrusz
1007



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o leczeniu niepłodności 

 

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek 
KZ, 
sen. A. Matusiewicza 
poparty przez komisję 

II. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek senatorów: 
A. Chybickiej, 
R. Dowhana 
poparty przez 
mniejszość komisji 

III. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 1 wyklucza głosowanie poprawki nr 2. 

 

1)  określenie przedmiotu ustawy otrzymuje brzmienie: 

„o zapłodnieniu pozaustrojowym”; 

Poprawka sen. 
B. Pęka, 
 

2)  określenie przedmiotu ustawy otrzymuje brzmienie: 

„o medycznie wspomaganej prokreacji”; 

Poprawka sen.  
T. Kopcia 

3)  w art. 1 w pkt 1 skreśla się wyrazy „w odniesieniu do ich zastosowania 

w biologii i medycynie w związku z leczeniem niepłodności”; 

Poprawka sen.  
T. Kopcia 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 4, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 29, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 

46, 47, 50, 51, 55, 57, 60, 62, 64, 66, 68, 69 i 70 należy głosować 

łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 5, 14, 16, 

18, 20, 22, 25, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 48, 52, 53, 56, 58, 61, 63, 
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65, 67 i 71. 

4)  w art. 2 w ust. 1: 

a) w pkt 3 skreśla się wyrazy „partnerskiego albo dawstwa innego niż 

partnerskie albo zarodki przekazane w celu dawstwa zarodka”, 

b) skreśla się pkt 5 i 6, 

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) dawstwo – przekazanie komórek rozrodczych przez dawcę – 

mężczyznę w celu zastosowania ich w procedurze medycznie 

wspomaganej prokreacji u biorczyni pozostającej z dawcą 

w związku małżeńskim; w dawstwie stosowane są komórki 

rozrodcze biorczyni;”, 

d) skreśla się pkt 8 i 9, 

e) w pkt 25 skreśla się wyrazy „lub zarodków”, 

f) pkt 28 otrzymuje brzmienie: 

„28) zarodek – organizm ludzki w najwcześniejszym stadium rozwoju, 

od momentu połączenia genomów żeńskiej komórki rozrodczej 

(komórki jajowej) i męskiej komórki rozrodczej (plemnika) w 

momencie zapłodnienia, aż do momentu zagnieżdżenia się w 

śluzówce macicy;”; 

Poprawka senatorów:  
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 5, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 48, 

52, 53, 56, 58, 61, 63, 65, 67 i 71 należy głosować łącznie. 

 

5)  w art. 2 ust. 1: 

a) w pkt 3 skreśla się wyrazy „partnerskiego albo dawstwa innego niż 

partnerskie albo zarodki przekazane w celu dawstwa zarodka”, 

b) skreśla się pkt 5 i 6, 

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) dawstwo – przekazanie komórek rozrodczych przez dawcę – 

Poprawka sen. 
T. Kopcia, 
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mężczyznę w celu zastosowania ich w procedurze medycznie 

wspomaganej prokreacji u biorczyni pozostającej z dawcą w 

związku małżeńskim; w dawstwie stosowane są komórki 

rozrodcze biorczyni;”, 

d) skreśla się pkt 8 i 9, 

e) w pkt 25 skreśla się wyrazy „lub zarodków”, 

f) w pkt 28 otrzymuje brzmienie: 

„28) zarodek – organizm ludzki w najwcześniejszym stadium rozwoju, 

od momentu połączenia genomów żeńskiej komórki rozrodczej 

(komórki jajowej) i męskiej komórki rozrodczej (plemnika) w 

momencie zapłodnienia, aż do momentu zagnieżdżenia się w 

śluzówce macicy;”; 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 6 wyklucza głosowanie poprawki nr 7. 

 

6)  w art. 3: 

a) ust. 1 wyrazy „, w tym w drodze medycznie wspomaganej 

prokreacji” zastępuje się wyrazami „metodami, o których mowa 

w art. 5 ust. 1”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  

„1a. Leczenie niepłodności w drodze procedury zapłodnienia 

pozaustrojowego prowadzonego w ośrodku medycznie wspomaganej 

prokreacji, jest finansowane ze środków publicznych wyłącznie dla 

osób pozostających w związku małżeńskim.”;  

Poprawka senatorów: 
A. Możdżanowskiej,  
J. Libickiego, 
J. Obremskiego, 
J. Zając, 

7)  w art. 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Leczenie niepłodności w drodze procedury zapłodnienia 

pozaustrojowego prowadzonego w ośrodku medycznie wspomaganej 

prokreacji jest finansowane ze środków publicznych wyłącznie dla osób 

pozostających w związku małżeńskim.”; 

Poprawka sen.  
T. Kopcia 
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Uwaga: 

Poprawki nr 8, 12 i 54 należy głosować łącznie.  

 

8)  w art. 5: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Leczenie niepłodności w drodze procedury zapłodnienia 

pozaustrojowego może być podejmowane po wyczerpaniu innych 

metod leczenia prowadzonych przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy 

i po uzyskaniu skierowania, o którym mowa w art. 13 ust. 2.”, 

b) skreśla się ust. 3; 

Poprawka senatorów:  
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza, 
T. Kopcia 
 

9)  w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Procedury medycznie wspomaganej prokreacji, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, mogą zostać wszczęte wyłącznie w sytuacji 

zagwarantowania poszanowania zasady dobra dziecka oraz 

w przypadku par, co do których, biorąc pod uwagę w szczególności ich 

wiek i kwalifikacje osobiste, zasadnie można przyjąć, że będą należycie 

wywiązywały się z obowiązku wychowania dziecka do czasu 

osiągnięcia przez nie pełnoletności.”; 

Poprawka sen.  
T. Kopcia 

10)  w art. 9: 

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku zapłodnienia pozaustrojowego dopuszcza się 

zapłodnienie nie więcej niż dwóch żeńskich komórek rozrodczych, przy 

czym wszystkie powstałe w ten sposób zarodki podlegają przeniesieniu 

do organizmu biorczyni.”, 

b) skreśla się ust. 3; 

Poprawka senatorów:  
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza, 
T. Kopcia 

11)  w art. 10 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Zabezpieczenie płodności na przyszłość nie może polegać na 

tworzeniu zarodków w celu przechowywania.”; 

Poprawka senatorów:  
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza, 
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T. Kopcia 
 

12)  art. 13 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 13. 1. Status centrum leczenia niepłodności może uzyskać 

podmiot leczniczy prowadzący łącznie: 

1) działalność z zakresu leczenia niepłodności metodami, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1–4; 

2) działalność dydaktyczną i badawczą w powiązaniu z udzielaniem 

świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem 

nowych technologii medycznych oraz metod diagnozowania 

i leczenia niepłodności. 

2. Centrum leczenia niepłodności wydaje skierowanie do 

zastosowania procedury medycznie wspomaganej prokreacji. Wzór 

skierowania określi, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do 

spraw zdrowia. 

3. Centrum leczenia niepłodności nie zatrudnia ani nie 

współpracuje na podstawie umowy cywilnoprawnej z osobą 

zatrudnioną w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji albo 

współpracującą z takim ośrodkiem na podstawie umowy 

cywilnoprawnej.”; 

Poprawka senatorów:  
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza, 
T. Kopcia 
 
 

13)  art. 18 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 18. Niedopuszczalne jest zastosowanie w procedurze 

medycznie wspomaganej prokreacji komórek rozrodczych pobranych 

od dawcy, jeżeli: 

1) dawca, w formie pisemnej, wycofał zgodę na zastosowanie 

pobranych od niego komórek rozrodczych; 

2) dawca, od którego pobrano komórki rozrodcze w celu dawstwa, 

zmarł; 

3) biorczyni nie wyraziła zgody na zastosowanie u niej komórek 

rozrodczych pobranych od dawcy; 

Poprawka senatorów: 
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza 
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4) istnieją przeciwwskazania medyczne do zastosowania komórek 

rozrodczych pobranych od dawcy.”; 

14)  art. 18 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 18. Niedopuszczalne jest zastosowanie w procedurze 

medycznie wspomaganej prokreacji komórek rozrodczych pobranych 

od dawcy, jeżeli: 

1) dawca, w formie pisemnej, wycofał zgodę na zastosowanie 

pobranych od niego komórek rozrodczych; 

2) dawca, od którego pobrano komórki rozrodcze w celu dawstwa, 

zmarł; 

3) biorczyni nie wyraziła zgody na zastosowanie u niej komórek 

rozrodczych pobranych od dawcy; 

4) istnieją przeciwwskazania medyczne do zastosowania komórek 

rozrodczych pobranych od dawcy.”; 

Poprawka sen.  
T. Kopcia 

15)  art. 20 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 20. 1. Przeniesienie do organizmu biorczyni zarodków 

powstałych z komórek rozrodczych pobranych w celu dawstwa może 

nastąpić, jeżeli: 

1) zgodę na przeniesienie wyrazili, w formie pisemnej, biorczyni 

oraz dawca komórek rozrodczych;  

2) brak jest przeciwwskazań medycznych do przeniesienia zarodka 

do organizmu biorczyni.  

2. Zgody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są wyrażane przed 

rozpoczęciem procedury medycznie wspomaganej prokreacji.”; 

Poprawka senatorów: 
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza 

16)  art. 20 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 20. 1. Przeniesienie do organizmu biorczyni zarodków 

powstałych z komórek rozrodczych pobranych w celu dawstwa może 

nastąpić, jeżeli: 

Poprawka sen.  
T. Kopcia 
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1) zgodę na przeniesienie wyrazili, w formie pisemnej, biorczyni 

oraz dawca komórek rozrodczych;  

2) brak jest przeciwwskazań medycznych do przeniesienia zarodka 

do organizmu biorczyni.  

2. Zgody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są wyrażane przed 

rozpoczęciem procedury medycznie wspomaganej prokreacji.”; 

17)  art. 21 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 21. 1. Niedopuszczalne jest przeniesienie do organizmu 

biorczyni zarodków powstałych z komórek rozrodczych, jeżeli: 

1) biorczyni, w formie pisemnej, wycofała zgodę; 

2) istnieją przeciwwskazania medyczne do przeniesienia zarodka do 

organizmu biorczyni. 

2. W przypadku braku zgody dawcy komórek rozrodczych, 

z których utworzono zarodek, na przeniesienie zarodka, zezwolenie na 

przeniesienie wydaje sąd opiekuńczy.”; 

Poprawka senatorów: 
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza 

18)  art. 21 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 21. 1. Niedopuszczalne jest przeniesienie do organizmu 

biorczyni zarodków powstałych z komórek rozrodczych, jeżeli: 

1) biorczyni, w formie pisemnej, wycofała zgodę; 

2) istnieją przeciwwskazania medyczne do przeniesienia zarodka do 

organizmu biorczyni. 

2. W przypadku braku zgody dawcy komórek rozrodczych, 

z których utworzono zarodek, na przeniesienie zarodka, zezwolenie na 

przeniesienie wydaje sąd opiekuńczy. 

3. Zarodki powstałe z komórek rozrodczych w przypadku: 

1) upływu określonego w umowie terminu na przechowywanie 

zarodków, nie dłuższego jednak niż 20 lat, licząc od dnia, 

w którym zarodki zostały przekazane do banku komórek 

rozrodczych i zarodków w celu ich przechowywania, albo 

2) śmierci obojga dawców zarodka 

Poprawka sen.  
T. Kopcia 
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– są przekazywane do dawstwa zarodka.”; 

19)  skreśla się art. 22; Poprawka senatorów: 
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza 

20)  skreśla się art. 22; Poprawka sen.  
T. Kopcia 

21)  w art. 23: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „partnerskiego albo dawstwa innego niż 

partnerskie, zdolne do prawidłowego rozwoju”, 

b) skreśla się ust. 2, 

c) w ust. 3 skreśla się wyrazy „zdolnych do prawidłowego rozwoju”;  

Poprawka senatorów: 
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza 

22)  w art. 23: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „partnerskiego albo dawstwa innego niż 

partnerskie, zdolne do prawidłowego rozwoju”, 

b) skreśla się ust. 2, 

c) w ust. 3 skreśla się wyrazy „zdolnych do prawidłowego rozwoju”;  

Poprawka sen.  
T. Kopcia 

23)  w art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Niedopuszczalne jest klonowanie drogą transferu jądra, które 

skutkuje uzyskaniem identycznych genetycznie organizmów przez 

transfer jądra pochodzącego ze zróżnicowanej komórki somatycznej do 

niezapłodnionej komórki jajowej.”; 

Poprawka sen.  
T. Kopcia 

24)  w art. 25 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Wszelkie formy macierzyństwa zastępczego są zabronione.”; 

Poprawka senatorów: 
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza 
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25)  w art. 25 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Wszelkie formy macierzyństwa zastępczego są zabronione.”; 

Poprawka sen.  
T. Kopcia 

26)  w art. 25 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Niedopuszczalne jest prowadzenie eksperymentów na 

zarodkach ludzkich, w tym na zarodkach powstałych w procedurze 

medycznie wspomaganej prokreacji.”; 

Poprawka sen.  
T. Kopcia 

27)  w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Niedopuszczalne jest stosowanie preimplantacyjnej 

diagnostyki genetycznej w ramach procedury medycznie wspomaganej 

prokreacji w celu selekcji zarodków.”; 

Poprawka sen.  
T. Kopcia 

28)  w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Niedopuszczalne jest oferowanie zapłaty w sposób pośredni 

lub bezpośredni, odpłatne zbycie, nabycie lub pośredniczenie 

w odpłatnym zbyciu lub nabyciu komórki rozrodczej lub zarodka, 

w tym również zapłaty oferowanej jako rekompensaty za poddanie się 

diagnostyce lub pod jakimkolwiek innym tytułem.”; 

Poprawka sen.  
T. Kopcia 

29)  w art. 28 w ust. 7 skreśla się wyrazy „, z wyjątkiem dawców, którzy 

oddali komórki rozrodcze do dawstwa innego niż partnerskie, oraz 

dawców, którzy oddali zarodki do dawstwa zarodka”; 

Poprawka senatorów: 
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza 

30)  w art. 28 w ust. 7 skreśla się wyrazy „, z wyjątkiem dawców, którzy 

oddali komórki rozrodcze do dawstwa innego niż partnerskie, oraz 

dawców, którzy oddali zarodki do dawstwa zarodka”; 

Poprawka sen.  
T. Kopcia 

31)  w tytule rozdziału 4 skreśla się wyrazy „oraz dawstwo zarodka”; Poprawka senatorów: 
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
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J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza 

32)  w art. 29: 

a) w ust. 1: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 1skreśla się wyrazy „w 

celu dawstwa partnerskiego”, 

– w pkt 3 w lit. a skreśla się wyrazy „w celu dawstwa partnerskiego 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w tym sytuacji prawnej dziecka 

urodzonego w wyniku zastosowania procedury medycznie 

wspomaganej prokreacji”, 

– w pkt 5 skreśla się wyraz „partnerskiego”, 

b) skreśla się ust. 2; 

Poprawka senatorów: 
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza 

33)  w art. 29: 

a) w ust. 1: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 1 skreśla się wyrazy „w 

celu dawstwa partnerskiego”, 

– w pkt 3 w lit. a skreśla się wyrazy „w celu dawstwa partnerskiego 

wynikających z przepisów ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – 

Kodeks rodzinny i opiekuńczy, w tym sytuacji prawnej dziecka 

urodzonego w wyniku zastosowania procedury medycznie 

wspomaganej prokreacji”, 

– w pkt 5 skreśla się wyraz „partnerskiego”, 

b) skreśla się ust. 2; 

Poprawka sen.  
T. Kopcia 

34)  skreśla się art. 30; Poprawka senatorów: 
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza 

35)  skreśla się art. 30; Poprawka sen.  
T. Kopcia 
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36)  w art. 31 w ust. 3 skreśla się wyrazy „partnerskiego albo dawstwa 

innego niż partnerskie”; 

Poprawka senatorów: 
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza 

37)  w art. 31 w ust. 3 skreśla się wyrazy „partnerskiego albo dawstwa 

innego niż partnerskie”; 

Poprawka sen.  
T. Kopcia 

38)  w art. 32: 

a) w ust. 1: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 1 skreśla się wyrazy 

„w dawstwie partnerskim albo dawstwie innym niż partnerskie”, 

– w pkt 3 w lit. a skreśla się wyrazy „w celu dawstwa partnerskiego 

albo dawstwa innego niż partnerskie, wynikających z przepisów 

ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 

w tym sytuacji prawnej dziecka urodzonego w wyniku 

zastosowania procedury medycznie wspomaganej prokreacji”, 

– w pkt 5 skreśla się wyrazy „w ramach dawstwa partnerskiego lub 

dawstwa innego niż partnerskie”, 

b) skreśla się ust. 2; 

Poprawka senatorów: 
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza 

39)  w art. 32: 

a) w ust. 1: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia i w pkt 1 skreśla się wyrazy 

„w dawstwie partnerskim albo dawstwie innym niż partnerskie”, 

– w pkt 3 w lit. a skreśla się wyrazy „w celu dawstwa partnerskiego 

albo dawstwa innego niż partnerskie, wynikających z przepisów 

ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, 

w tym sytuacji prawnej dziecka urodzonego w wyniku 

zastosowania procedury medycznie wspomaganej prokreacji”, 

– w pkt 5 skreśla się wyrazy „w ramach dawstwa partnerskiego lub 

dawstwa innego niż partnerskie”, 

Poprawka sen.  
T. Kopcia 
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b) skreśla się ust. 2; 

40)  skreśla się art. 33; Poprawka senatorów: 
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza 

41)  skreśla się art. 33; Poprawka sen.  
T. Kopcia 

42)  w art. 34 skreśla się wyrazy „,art. 30 ust. 1–3” oraz wyrazy „,art. 30 

ust. 4 i art. 33”; 

Poprawka senatorów: 
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza 

43)  w art. 34 skreśla się wyrazy „,art. 30 ust. 1–3” oraz wyrazy „,art. 30 

ust. 4 i art. 33”; 

Poprawka sen.  
T. Kopcia 

44)  art. 35 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 35. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) sposób orzekania o stanie zdrowia kandydata na dawcę komórek 

rozrodczych w celu dawstwa oraz o stanie zdrowia biorczyni 

komórek rozrodczych i zarodków, 

2) wykaz badań lekarskich i laboratoryjnych, jakim powinni 

podlegać kandydat na dawcę komórek rozrodczych w celu 

dawstwa, z uwzględnieniem dawstwa do bezpośredniego użycia, 

oraz w celu zabezpieczenia płodności na przyszłość, oraz 

biorczyni komórek rozrodczych i zarodków, 

3) szczegółowe warunki pobierania komórek rozrodczych w celu 

zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji 

– mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne dawców, biorczyń oraz 

dzieci urodzonych w wyniku procedury medycznie wspomaganej 

Poprawka senatorów: 
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza 
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prokreacji.”; 

45)  art. 35 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 35. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) sposób orzekania o stanie zdrowia kandydata na dawcę komórek 

rozrodczych w celu dawstwa oraz o stanie zdrowia biorczyni 

komórek rozrodczych i zarodków, 

2) wykaz badań lekarskich i laboratoryjnych, jakim powinni 

podlegać kandydat na dawcę komórek rozrodczych w celu 

dawstwa, z uwzględnieniem dawstwa do bezpośredniego użycia, 

oraz w celu zabezpieczenia płodności na przyszłość, oraz 

biorczyni komórek rozrodczych i zarodków, 

3) szczegółowe warunki pobierania komórek rozrodczych w celu 

zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji 

– mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne dawców, biorczyń oraz 

dzieci urodzonych w wyniku procedury medycznie wspomaganej 

prokreacji.”; 

Poprawka sen.  
T. Kopcia 

46)  skreśla się art. 36; Poprawka senatorów: 
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza 

47)  w art. 37: 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „innego niż partnerskie”, 

b) w ust. 3 skreśla się wyrazy „innego niż partnerskie albo 

zastosowania zarodków w celu dawstwa zarodka,”, 

c) w ust. 4 skreśla się wyrazy „i informacji, o których mowa w art. 36 

ust. 3,”; 

Poprawka senatorów: 
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza 

48)  w art. 37: Poprawka sen.  
T. Kopcia 
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a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „innego niż partnerskie”, 

b) w ust. 3 skreśla się wyrazy „innego niż partnerskie”; 

49)  w art. 37 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) imię, nazwisko i numer PESEL dawcy komórek rozrodczych lub 

dawców zarodka;”; 

Poprawka sen.  
T. Kopcia 

50)  w art. 37 w ust. 5 wyrazy  „art. 38 ust. 2 i 3” zastępuje się wyrazami 

„art. 38 ust. 3”; 

Poprawka senatorów: 
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza 

51)  w art. 38 skreśla się ust. 2; Poprawka senatorów: 
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza 

52)  w art. 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Osoba urodzona w wyniku procedury medycznie 

wspomaganej prokreacji, ma prawo zapoznać się z informacjami 

dotyczącymi dawcy wymienionymi w art. 37 ust. 2 pkt 1–3, po 

osiągnięciu pełnoletności.”; 

Poprawka sen.  
T. Kopcia 

53)  w art. 38 w ust. 3 wyrazy „art. 37 ust. 2 pkt 3” zastępuje się wyrazami 

„art. 37 ust. 2 pkt 1–3”; 

Poprawka sen.  
T. Kopcia 

54)  w art. 44 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie 

„zarodkami” dodaje się wyrazy „osób posiadających skierowanie, 

o którym mowa w art. 13 ust. 2,”; 

Poprawka senatorów: 
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza, 
T. Kopcia 

55)  w art. 44 w ust. 2 skreśla się wyrazy „w dawstwie partnerskim”; Poprawka senatorów: 
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
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J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza 

56)  w art. 44 w ust. 2 skreśla się wyrazy „w dawstwie partnerskim”; Poprawka sen.  
T. Kopcia 

57)  w art. 54: 

a) w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) niezwłoczne, nie później jednak niż w terminie 14 dni, 

informowanie banku komórek rozrodczych i zarodków o każdym 

przypadku zaistnienia lub podejrzenia zaistnienia istotnego 

zdarzenia niepożądanego lub istotnej niepożądanej reakcji, a także 

przekazywanie innych informacji mających na celu ułatwienie 

monitorowania i zagwarantowania jakości i kontroli 

bezpieczeństwa.”, 

b) w ust. 4 w pkt 6 skreśla się wyrazy „partnerskiego, dawstwa innego 

niż partnerskie albo dawstwa zarodka”; 

Poprawka senatorów: 
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza 

58)  w art. 54: 

a) w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) niezwłoczne, nie później jednak niż w terminie 14 dni, 

informowanie banku komórek rozrodczych i zarodków o każdym 

przypadku zaistnienia lub podejrzenia zaistnienia istotnego 

zdarzenia niepożądanego lub istotnej niepożądanej reakcji, a także 

przekazywanie innych informacji mających na celu ułatwienie 

monitorowania i zagwarantowania jakości i kontroli 

bezpieczeństwa.”, 

b) w ust. 4 w pkt 6 skreśla się wyrazy „partnerskiego, dawstwa innego 

niż partnerskie”; 

Poprawka sen.  
T. Kopcia 

59)  w art. 57 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wywozu komórek rozrodczych lub zarodków z terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu komórek rozrodczych lub 

Poprawka sen.  
T. Kopcia 
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zarodków na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje bank 

komórek rozrodczych i zarodków, posiadający pozwolenie na 

wykonywanie tych czynności.”; 

60)  w art. 78 wyrazy „art. 20–22” zastępuje się wyrazami „art. 20, art. 21”; Poprawka senatorów: 
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza 

61)  w art. 78 wyrazy „art. 20–22” zastępuje się wyrazami „art. 20, art. 21”; Poprawka sen.  
T. Kopcia 

62)  w art. 81 skreśla się wyrazy „innego niż partnerskie oraz dawców i 

biorczyń zarodków”; 

Poprawka senatorów: 
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza 

63)  w art. 81 skreśla się wyrazy „innego niż partnerskie oraz dawców 

i biorczyń zarodków”; 

Poprawka sen.  
T. Kopcia 

64)  po art. 87 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. .… 1. Kto uczestniczy w procesie urodzenia dziecka 

w wyniku macierzyństwa zastępczego,  

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 3. 

2. Kto rozpowszechnia ogłoszenia lub pośredniczy w urodzeniu 

dziecka w wyniku macierzyństwa zastępczego,  

podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo karze 

pozbawienia wolności do roku.”; 

Poprawka senatorów: 
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza 

65)  po art. 87 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. .… 1. Kto uczestniczy w procesie urodzenia dziecka 

w wyniku macierzyństwa zastępczego,  

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 3. 

Poprawka sen.  
T. Kopcia 
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2. Kto rozpowszechnia ogłoszenia lub pośredniczy w urodzeniu 

dziecka w wyniku macierzyństwa zastępczego,  

podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo karze 

pozbawienia wolności do roku.”; 

66)  w art. 91: 

a) skreśla się pkt 3 i 4, 

b) w pkt 5 skreśla się wyraz „partnerskiego”; 

Poprawka senatorów: 
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza 

67)  w art. 91: 

a) w pkt 3, w art. 751 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Uznanie ojcostwa następuje z dniem urodzenia się 

dziecka także wtedy, gdy przed przeniesieniem do organizmu 

kobiety zarodka w wyniku dawstwa zarodka mężczyzna 

oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że będzie 

ojcem dziecka, które urodzi się w następstwie procedury 

medycznie wspomaganej prokreacji, a kobieta ta potwierdzi 

jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia 

mężczyzny, że ojcem dziecka będzie ten mężczyzna.”, 

b) w pkt 5 skreśla się wyraz „partnerskiego”; 

Poprawka sen.  
T. Kopcia 

68)  skreśla się art. 93; Poprawka senatorów: 
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza 

69)  skreśla się art. 97; Poprawka senatorów: 
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza 

70)  w art. 98 skreśla się ust. 5; Poprawka senatorów: 
H. Hatki,  
S. Iwana,  
J. Libickiego, 
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J. Obremskiego, 
S. Hodorowicza 

71)  w art. 98 skreśla się ust. 5. Poprawka sen.  
T. Kopcia 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


