
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Zdrowia (102.) 

w dniu 9 lipca 2015 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 78. posiedzeniu Senatu do ustawy o le-
czeniu niepłodności.



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Rafał 
Muchacki)

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Otwieram posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia.
Szanowni Państwo, posiedzenie komisji poświęcone 

jest, jak państwo wiecie, ustawie o leczeniu niepłodności.
Pan marszałek Karczewski… Panie Marszałku, pan 

chciałby zabrać głos, tak?
(Senator Stanisław Karczewski: Tak, Panie 

Przewodniczący.)
Bardzo proszę.

Senator Stanisław Karczewski:
Chciałbym prosić w imieniu senatorów Prawa 

i Sprawiedliwości o półgodzinną przerwę.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dobrze, oczywiście.
A więc spotykamy się o godzinie 18.45. Czy to państwu 

odpowiada?
(Senator Stanisław Karczewski: Tak. Bardzo dziękuję.)
Dziękuję.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dzień dobry. Witam państwa.
Wznawiamy posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia.
Bardzo proszę o ciszę, bo temat jest bardzo istotny.
Szanowni Państwo, jak już mówiłem, posiedzenie ko-

misji jest poświęcone ustawie o leczeniu niepłodności.
Witam serdecznie pana marszałka Stanisława 

Karczewskiego, witam pana ministra Igora Radziewicza-
Winnickiego, panie i panów senatorów, gości, nasze Biuro 
Legislacyjne, wszystkich państwa.

Szanowni Państwo, musimy zacząć głosowania, jak 
państwo wiecie, od wniosku o odrzucenie ustawy. To jest 
wniosek najdalej idący.

Bardzo bym prosił panią magister z Biura Legislacyjnego, 
żeby pilnowała, żebym wszystkie procedury przeprowadził 
prawidłowo. Dobrze?

Szanowni Państwo, kto jest za wnioskiem o odrzucenie 
ustawy? (4)

Kto jest przeciw…

(Głos z sali: Cztery.)
(Głos z sali: Pięć.)
(Głos z sali: Pan senator…)
Nie, cztery.
(Głos z sali: Cztery.)
Kto jest przeciw?
(Głos z sali: Ja podnosiłem rękę.)
(Głos z sali: Możemy jeszcze raz to zrobić, tak na spo-

kojnie?)
Kto jest za odrzuceniem…
(Głos z sali: …Przecież głosowanie.)
Było głosowanie. Czterech senatorów było za, tak?
(Głos z sali: Tak.)
Kto jest przeciw? (1)
Kto wstrzymał się od głosu? (5)
Dziękuję bardzo.
Czyli 4 senatorów głosowało za, 1 – przeciw, 5 wstrzy-

mało się od głosu.
A więc wniosek o odrzucenie przeszedł. I taka właśnie 

jest rekomendacja senackiej Komisji Zdrowia.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, Pani Senator?

Senator Alicja Chybicka:
Panie Przewodniczący, Panie Ministrze, Szanowni 

Państwo, ja chciałabym zgłosić wniosek mniejszości 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: Kto z państwa senatorów…)
Pan senator Śmigielski, pani senator Chybicka.
Szanowni Państwo, kto będzie sprawozdawcą komisji?
(Głos z sali: Zawsze była ciągłość…)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Proponuję pana senatora Rafała 

Muchackiego.)
Czy państwo się zgodzicie, żebym ja to zrobił?
(Głos z sali: Tak.)
Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: A wniosek mniejszości…)
Jeśli chodzi o wniosek mniejszości, to pani senator 

Chybicka… Dobrze? Dziękuję.
Zamykam posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia. 

Dziękuję.

(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 11)

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 49)
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