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Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie ustawy o uzgodnieniu płci (druk senacki nr 1012, druki sejmowe 
nr 1469 i 3648).

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (druk senacki nr 1028, druki sejmowe nr 3609 
i 3720).

3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz 
niektórych innych ustaw (druk senacki nr 1029, druki sejmowe nr 3589, 3721 
i 3721-A).



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Rafał 
Muchacki)

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dzień dobry. Witam państwa serdecznie.
Otwieram posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia.
Jak państwo wiecie, tematem posiedzenia jest rozpa-

trzenie ustawy o uzgodnieniu płci.
Witam trzech ministrów obecnych na naszym dzisiej-

szym posiedzeniu: pana ministra Kozdronia, pana ministra 
Radziewicza-Winnickiego i pana ministra Cieślukowskiego. 
Witamy panów serdecznie, oczywiście ze wszystki-
mi współpracownikami. Witam także wszystkich gości, 
wszystkich przybyłych państwa, ze wszystkimi tytułami. 
Oczywiście witam serdecznie również panie i panów se-
natorów oraz panią magister.

Zaczynamy.
Jako pierwszy wypowie się pan minister Kozdroń czy 

pan minister Radziewicz-Winnicki?
Pan minister Kozdroń. Proszę uprzejmie.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Panie Przewodniczący, jeżeli mogę, chciałbym powie-

dzieć, że ważniejszą osobą na tym posiedzeniu Komisji 
Zdrowia jest pan minister Igor Radziewicz, bo dotyczy ono 
spraw związanych z jego profesją, kierunkiem… Chętnie 
oddałbym mu głos, a jeżeli będzie się uchylał, to wtedy 
spróbuję zmierzyć się z tym tematem.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dobrze, Panie Ministrze.
Znając zaangażowanie pana ministra Radziewicza-

Winnickiego, mogę powiedzieć, że on nigdy od niczego 
się nie uchylał i nikogo nie unikał.

Pan minister Radziewicz-Winnicki. Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Wysoka Komisjo!

Niniejszym przedkładamy… W zasadzie strona społecz-
na, wnioskodawcy składają poselski projekt ustawy, nad 
którą wspólnie pracowaliśmy przez ostatnie dwa lata. Był 
to doskonały dialog trzech stron: strony społecznej, czyli 
wnioskodawców, pani poseł Grodzkiej i Fundacji Trans-
Fuzja, która wielokrotnie reprezentowała głos społeczny 
podczas prac, oraz strony rządowej, czyli Ministerstwa 
Sprawiedliwości i Ministerstwa Zdrowia – najczęściej re-
prezentowanego przez skromną osobę mówiącego te słowa 
– a przede wszystkim zespołu ekspertów w Ministerstwie 
Zdrowia, w tym pani Joasi Głażewskiej, która pilotowała 
ten projekt z naszej strony.

Projekt dotyczy umożliwienia jak najbardziej godnego 
i nietraumatycznego przejścia przez dość skomplikowa-
ną procedurę prawną, sądową dotyczącą uzgodnienia płci 
przez osoby dotknięte niezwykle rzadkim zespołem cho-
robowym, jednostką nozologiczną, która w terminologii 
Światowej Organizacji Zdrowia nazywana jest transseksu-
alizmem i jest skatalogowana w ICD-10 pod literą F. Jest 
to nietypowy projekt. Procedura leczenia osób dotkniętych 
transseksualizmem jest znana w medycynie, przebiega ona 
zgodnie ze standardami najnowszej wiedzy naukowej i wy-
tycznymi w tym zakresie. Nietypowość choroby polega na 
tym, że w celu umożliwienia osobom cierpiącym z tego 
tytułu pełnej realizacji ich celów życiowych, w pełni ich 
satysfakcjonującego funkcjonowania w życiu społecznym, 
publicznym, prywatnym, emocjonalnym, na każdej płasz-
czyźnie życia konieczna jest wymiana dokumentów. Trzeba 
stwierdzić, iż w rzeczywistości płeć takich osób jest inna 
niż płeć stwierdzona przy urodzeniu, czyli płeć metrykalna. 
Dlatego projekt powstawał we współpracy ministra spra-
wiedliwości z ministrem zdrowia, olbrzymią rolę odegrał 
także minister spraw wewnętrznych, którego nie chciał-
bym tutaj pominąć. Rzeczywiście jest to międzyresortowe 
zagadnienie dotyczące dość holistycznego podejścia do 
chorób rzadkich. Myślę, że w tym przypadku widać nasze 
wspólne zaangażowanie w sprawę dotyczącą tych osób.

Jeśli chodzi o sam projekt, to bardzo staraliśmy się o to, 
by w żadnym stopniu nie regulował on kwestii medycznych 
– zależą one przecież od aktualnej wiedzy medycznej, która 
się zmienia – a jednocześnie o to, by procedura sądowa 
była przeprowadzana w sposób jak najbardziej przyjazny 
dla chorego człowieka i gwarantujący zachowanie ludzkiej 
godności. W dotychczasowym, dzisiejszym stanie praw-
nym jest tak, że osoby pragnące zrealizować cel, którym 
jest funkcjonowanie w innej płci niż ta – jak się okazuje 
– błędnie określona po narodzinach… Błędne określenie 
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w tym postępowaniu organizacje pozarządowe zajmujące 
się ochroną praw człowieka w celu ewentualnego wsparcia. 
A więc czynną legitymację ma mieć tylko osoba zaintere-
sowana wszczęciem postępowania.

Pozostałe przepisy w istocie rzeczy dotyczą tylko 
skutków wydania orzeczenia przez sąd. Jest więc kwestia 
zmiany ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, zmiany 
ustawy o zmianie imienia i nazwiska oraz zmiany ustawy 
o Krajowym Rejestrze Karnym. To chyba wszystko.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Szanowni Państwo! Chciałbym zapytać pana ministra 

Radziewicza-Winnickiego o to, o co zapytał pan prezes 
Maciej Hamankiewicz w swojej opinii. Co ma z tym wspól-
nego stan zdrowia? W art. 13 rzeczywiście jest napisane: 
„wykształcenie, staż pracy oraz stan zdrowia wnioskodaw-
cy”. Czyli gdy ktoś ma na przykład – podam taki brutalny 
przykład – jakiś nowotwór, to nie będzie mógł zmienić płci? 
Jaki związek ma w tym momencie stan zdrowia z płcią 
człowieka, obywatela, który chce wyjaśnić tę sprawę? Ta 
uwaga jest chyba dość słuszna. Jest zresztą sugestia, żeby 
wykreślić zapis dotyczący stanu zdrowia. Czy mógłby pan 
mi to przybliżyć? Dysponujecie państwo tą…

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:

W artykule… Znamy stanowisko Naczelnej Rady 
Lekarskiej w tej kwestii. Tak naprawdę w art. 13 jest zagwa-
rantowane prawo dla osób, które już przeszły procedurę, 
do tego, by prawomocny wyrok sądu stanowił podstawę 
żądania wymiany wszystkich dokumentów, jakie osoby te 
życzą sobie wymienić, łącznie z zewnętrzną dokumentacją 
medyczną wydaną przez szpital.

Na etapie prac sejmowych toczyła się między nami 
dyskusja na ten temat. Z jednej strony rozumiem obawy 
Naczelnej Izby Lekarskiej i obawy części szpitali związane 
z tym, że pacjent mógłby się domagać, by po wyroku są-
dowym wymieniono mu na przykład dokument dotyczący 
tonsillektomii wydany wtedy, gdy pacjent miał dwa lata. 
Pacjent mógłby oczekiwać, że po piętnastu czy po dwudzie-
stu latach od tego czasu zostanie wymieniona dokumentacja 
medyczna, a imię męskie zostanie zmienione na żeńskie lub 
odwrotnie. Wiemy, że mogłoby to stanowić duży problem 
i być dużym obciążeniem dla szpitali.

Z drugiej strony marginalność tego zjawiska wynika-
jąca z bardzo małej populacji osób dotkniętych tą cho-
robą, a jednocześnie olbrzymie poczucie lęku i niechęci 
wynikające z ostracyzmu społecznego, które ciąży nad 
godnością i funkcjonowaniem tych osób w społeczeństwie 
już po zmianie płci, ostatecznie przekonało mnie, że trzeba 
jednak przyznać rację stronie społecznej. Chodzi o to, żeby 
pozwolić, by osoby, które będą chciały wymienić sobie 
dokumenty mające być może istotne znaczenie w dalszym 
monitorowaniu stanu zdrowia na późniejszych etapach ży-
cia, mogły to zrobić.

płci wiąże się z domniemaniem płci wyłącznie na podstawie 
drugorzędowych cech płciowych, tak się przecież dzieje 
w rzeczywistości. Chodzi o to, by te osoby mogły przecho-
dzić procedurę sądową w taki sposób, by nie wikłać w to 
ich rodzin. Dzisiaj procedura wymaga od chorych osób, by 
pozywały do sądu własnych rodziców. Jest to niebywale 
trudne, traumatyczne zarówno dla rodziny, jak i rodziców, 
a przede wszystkim dla osób, które zwykle borykają się z ol-
brzymim problemem niezrozumienia, wykluczenia społecz-
nego, często spotykają się z ostracyzmem i piętnowaniem 
tylko z tego powodu, że cierpią na nietypową chorobę.

Stąd projekt jest skrajnie, powiedziałbym, odmedyka-
lizowany. Uwzględnia wyłącznie elementy konieczne dla 
przejścia procedury zgodnie z przepisami prawa i praktyką 
sądową, łącznie z tym, że wskazywany jest jeden z sądów, 
które zdaniem ekspertów – zarówno ze strony ministra 
zdrowia, jak ministra sprawiedliwości – mają największe 
doświadczenie i kompetencje w tego typu sprawach. Pod 
względem funkcjonowania sądów problem jest, powiedział-
bym, marginalny. Jeśli chodzi o liczbę spraw, to składanych 
jest kilkanaście albo kilkadziesiąt – w zależności od roku 
– wniosków w ciągu roku. Zatem przy natłoku różnych 
innych spraw są to rzeczywiście wyjątkowe, niebywale 
rzadkie i specyficzne sprawy.

Dlatego w imieniu wszystkich wymienionych przeze 
mnie sygnatariuszy tego projektu uprzejmie wnoszę o ła-
skawe przyjęcie projektu przez Wysoką Komisję i zaakcep-
towanie go w takim kształcie, w jakim został przedłożony. 
Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Przepraszam, popełniłem faux pas.
Witam panią poseł Grodzką. Jeżeli są jacyś inni pań-

stwo posłowie, to również serdecznie ich witam. Bardzo 
przepraszam.

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Czy pan minister Kozdroń chciałby coś dodać?
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:

Ja chciałbym potwierdzić to, co powiedział pan minister 
Radziewicz. W ustawie przyjętej przez Sejm regulujemy 
tylko tryb dochodzenia uzgodnienia płci. Postanowiliśmy 
ucywilizować ten proces. Tak jak powiedział pan mini-
ster Radziewicz, do tej pory zgodnie z art. 189 kodeksu 
postępowania cywilnego osoba, która odczuwała konflikt 
między własną tożsamością płciową a płcią metrykalną, 
mogła dochodzić roszczenia, wytaczając powództwo swo-
im rodzicom, a oni nie ponosili przecież żadnej winy z tego 
tytułu i nie byli za to odpowiedzialni. W związku z tym 
uznaliśmy, że postępowania powinny toczyć się w trybie 
nieprocesowym, powinny być prowadzone przy zamknię-
tych drzwiach, a uczestnikiem postępowania powinien 
być tylko wnioskodawca, który może zaprosić do udziału 
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dobieństwo, że przedstawi historię choroby urologicznej. 
Ten mężczyzna czy już kobieta na swój wniosek zażąda 
wydania dokumentacji medycznej w trybie art. 13, tylko 
nie dokumentacji dotyczącej prostatektomii wydanej na 
nazwisko Zygfryd Kowalski, a dokumentacji dotyczącej 
prostatektomii wydanej na nazwisko Jolanta Kowalska ze 
zmienionym peselem. Taka jest różnica. Czyli nie mówimy 
o fałszowaniu dokumentacji medycznej, lecz o wymianie 
danych osobowych w dokumentacji medycznej.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
No dobrze, całkowicie zgadzam się z panem mini-

strem…
(Poseł Anna Grodzka: Mogę?)
Moment, Pani Poseł, dobrze?
Zgadzam się z panem, tylko proszę sobie wyobrazić 

taką sytuację, że nastąpi zmiana płci, a dopiero potem po-
jawi się choroba.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor 
Radziewicz-Winnicki: Pan przewodniczący mówi o trochę 
innym…)

Rozumie pan, chodzi o to, że przecież w przypadku zmia-
ny płci prostata nie zostanie usunięta, ona dalej będzie.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Pan przewodniczący mówi o trochę innej sprawie, już 

teraz to rozumiem. Nie jest to związane z art. 13, tylko 
z ustawą o świadczeniach i koszykiem świadczeń. Jesteśmy 
świadomi konieczności poprawy zarządzenia prezesa i za-
pisów dotyczących koszyka świadczeń, bo rzeczywiście 
będzie tak, że Zygfryd Kowalski będzie mógł zachorować 
i będzie mógł mieć problemy z macicą, a Jolanta Kowalska 
będzie mogła mieć raka prostaty. Jeśli chodzi o koszyki 
świadczeń, szczególnie dostęp do opieki ginekologicznej, 
w praktyce rzeczywiście może pojawić się pewien problem. 
Zobowiązuję się do tego, że poprawimy tę kwestię bez 
zbędnej zwłoki.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dobrze. Chodziło mi właśnie o to, że może pojawić się 

taka sytuacja. Musimy zadbać o to, żeby było to po prostu 
bardzo dobrze zrobione od początku do końca. Cieszę się, 
że uzyskaliśmy jakiś konsensus.

Wypowie się pani senator czy… Może zaczniemy od 
pani.

Pani senator Czudowska. Proszę.

Senator Dorota Czudowska:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Panie Ministrze, odpowiedział już mi pan na pierwsze 

pytanie, mówiąc, że dotyczy to kilkunastu, kilkudziesięciu 
przypadków rocznie. Prosiłabym o podanie informacji na 
temat wieku takich osób w Polsce. W jakim wieku są osoby, 
które najczęściej ubiegają się o zmianę płci? To jest moje 
pierwsze pytanie.

Przyznam się panu przewodniczącemu Wysokiej 
Komisji, że na którymś etapie usiłowaliśmy sformułować 
katalog wskazań medycznych. Wyszliśmy z założenia, że 
prawdopodobnie fakt, że ktoś funkcjonował kiedyś jako 
kobieta, a dziś funkcjonuje jako mężczyzna, lub nawet za-
tajenie tego faktu przed lekarzem może mieć umiarkowane 
znaczenie na przykład dla leczenia chorób przyzębia i dla 
lekarza, który to analizuje. Ostatecznie doszliśmy jednak 
do wniosku, że w praktyce pacjenci i tak w zasadzie nie-
rzadko zatajają przed lekarzami bardzo wiele istotnych 
faktów medycznych. Paradoksalnie nawet przyzwolenie 
na wymianę dokumentacji medycznej może przyczynić się 
do tego, że kolejni lekarze będą mieli większy dostęp do 
wiedzy. Początkowo prezentowaliśmy stanowisko zbieżne 
ze stanowiskiem Naczelnej Izby Lekarskiej, ostatecznie 
jednak w drodze dyskusji, w drodze kompromisu przyzna-
liśmy rację stronie społecznej. Zapis dotyczący tej kwestii 
brzmi tak, jak odczytał go pan przewodniczący.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Przyznam szczerze, że naprawdę nie do końca mnie 

pan przekonał. Może wisi nad tym odium mojego zawodu, 
ale po prostu wyobrażam sobie na przykład taką sytuację, 
że rzeczywiście… Oczywiście zdecydowanie zgadzam 
się z meritum tej ustawy, tylko uważam, że diabeł tkwi 
w szczegółach. Czy nie dojdzie na przykład do takiej sy-
tuacji – ciągle czepiam się dokumentacji medycznej – że 
nastąpi wpisanie imienia żeńskiego, czyli uznanie płci żeń-
skiej, ale osoba będzie miała zachowane pewne narządy, 
które są tylko u mężczyzny? Chodzi mi na przykład o pro-
statę. Pojawi się problem, bo na pewnym etapie dojdzie do 
tego, że kobieta będzie chorowała na raka prostaty.

Proszę mnie uspokoić i rozwiać moje wątpliwości. 
Chodzi o to, żeby ludziom, których na pewnym etapie życia 
spotkała trauma i tragedia, nie komplikować potem dodat-
kowo życia w środowisku, w którym mieszkają. Niektórzy 
ludzie są twardzi i będą mieszkali w tym samym środowi-
sku, ale z własnego doświadczenia wiem… Na przykład 
moja koleżanka, kobieta, która potem zmieniła płeć, cał-
kowicie zmieniła środowisko, bo nie była akceptowana 
w dawnym środowisku. Tak u nas jest i nie będę dyskutował 
na ten temat. Chodzi mi tylko o kwestię medyczną, właśnie 
o taki przypadek, o którym powiedziałem. Czy mógłby pan 
jakoś uspokoić mnie w tej kwestii?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Panie Przewodniczący, myślę, że możemy sobie wy-

obrazić dwa scenariusze. Dziękuję za przykład z prostatą, 
bo jest on doskonały. W przypadku, gdy Zygfryd Kowalski 
chorował na raka prostaty i był operowany, następnie prze-
szedł całą procedurę, a teraz nazywa się Jolanta Kowalska, 
prawdopodobieństwo, że przedstawi on swojemu lekarzowi 
rodzinnemu dokumenty, wypis i kartę informacyjną z lecze-
nia szpitalnego prostaty z nazwiskiem Zygfryd Kowalski, 
jest małe. Moim zdaniem jest ono mniejsze niż prawdopo-
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Senator Dorota Czudowska:
Trzecie pytanie dotyczyło utrwalonego występowania 

tożsamości płciowej odmiennej od płci metrykalnej. Ja 
jestem lekarzem, ale nie rozumiem… Chodzi o art. 5 pkt 2 
ppkt 2, który mówi, że do wniosku dołącza się orzeczenie 
wydane przez dwóch lekarzy ze specjalizacją w zakresie 
psychiatrii lub w zakresie seksuologii albo orzeczenie wy-
dane przez jednego lekarza z taką specjalizacją i psycho-
loga ze specjalizacją w zakresie seksuologii stwierdzające 
utrwalone występowanie tożsamości płciowej odmiennej 
od płci metrykalnej.

Konsultant Krajowy 
w Dziedzinie Seksuologii 
Zbigniew Lew-Starowicz:
No tak, bo chodzi o utrwalone występowanie tożsamo-

ści płciowej odmiennej od płci metrykalnej, czyli trwające 
od dawna, a w dodatku potwierdzone testem życia. Chodzi 
o to, żeby nie było takiej sytuacji, że z powodu zaburzeń 
psychicznych komuś zmienia się chęć na przykład co ty-
dzień. Są osoby…

(Przewodniczący Rafał Muchacki: Domyślam się, że 
ten jeden przypadek, o którym mówił pan profesor, mógł 
dotyczyć właśnie sfery psychiki.)

Tak, chodziło o zaburzenia psychiczne, w wyniku których 
zmieniło się podejście. W tym przypadku chodzi o utrwalone 
występowanie tożsamości płciowej odmiennej od płci me-
trykalnej, czyli trwające od długiego czasu, od lat.

(Senator Dorota Czudowska: Potwierdza to dokumen-
tacja medyczna.)

Tak. Od razu powiem, że osoba, która przychodzi do 
naszego gabinetu, jest wszechstronnie badana. Są to bada-
nia psychiatryczne, psychologiczne, poza tym nie ogranicza 
się to do jednej wizyty, analizujemy cały przebieg życia. 
Gdy chcemy rozpoznać transseksualizm, musimy mieć 
dowody na to, że trwa to od dawna, a nie jest to taka chęć, 
która powstała miesiąc temu. Tak że kryteria diagnostyczne 
są bardzo ostre, standardy zostały opracowane i są realizo-
wane już od wielu lat.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Profesorze.
Pan senator Gogacz. Proszę bardzo.

Senator Stanisław Gogacz:
Ja mam pytanie, które w jakiś sposób nawiązuje do 

pytania zadanego przez panią senator. Chodzi mianowicie 
o art. 5. Jest tam zapis mówiący o tym, że wymogi formalne 
dotyczące złożenia wniosku są takie, że trzeba dołączyć 
dwa orzeczenia wydane przez dwóch lekarzy. Interesuje 
mnie zdefiniowanie tego orzeczenia. Orzeczenie jest wy-
dawane przez dwóch odrębnych, niezależnych od siebie 
lekarzy. Każdy pojedynczo… To nie jest jakaś komisja, 
lekarze pojedynczo wydają orzeczenia. Czy w przepisach 
rangi rozporządzenia lub innej rangi jest zapisana jakaś 
norma, która definiowałaby, co to jest orzeczenie? Pan pro-

Drugie pytanie. W mediach dużo mówiło się o tym 
problemie, gdy ustawa była procedowana w Sejmie. Czy 
to prawda, że możliwa jest wielokrotna zmiana płci, czy 
nie? To jest moje drugie pytanie.

Trzecie pytanie dotyczy… Chciałabym, żeby pan mi-
nister powiedział mi, jakie są cechy utrwalonego występo-
wania tożsamości płciowej odmiennej od płci metrykalnej? 
W art. 5 pkt 2 jest mowa o tym, że orzeczenie wydaje 
się wtedy, gdy stwierdzone jest utrwalone występowanie. 
Jakie są cechy tego utrwalonego występowania tożsamości 
połciowej odmiennej od płci metrykalnej?

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję.
Jeśli mogę, chciałbym prosić Wysoką Komisję i pana 

przewodniczącego o to, żeby na te trzy pytania odpowie-
dział ekspert, konsultant krajowy do spraw seksuologii, 
pan profesor Lew-Starowicz.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Proszę, Panie Profesorze.

Konsultant Krajowy 
w Dziedzinie Seksuologii 
Zbigniew Lew-Starowicz:
Lew-Starowicz.
Jeśli chodzi o wiek, to 90% zgłaszających się osób jest 

w wieku do dwudziestego piątego roku życia, a 10% osób 
należy do innych, starszych grup wiekowych, czyli są to 
pojedyncze osoby. Gros osób jest właśnie w młodym wie-
ku, czekają one właściwie na to, żeby… Najwięcej osób 
jest zainteresowanych zmianą w tym wieku, tym bardziej 
że specyfika zaburzenia polega na tym, że niezgodność 
z płcią biologiczną występuje od dzieciństwa. Nasila się 
ona w okresie dojrzewania, wtedy osoby te odczuwają 
największy dramat, więc chcą jak najszybciej zmienić płeć. 
Gdy zaczyna się okres dojrzewania, osoby czekają na to, 
kiedy będzie można już rozpocząć wszystkie procedury. 
Zaburzenie to rzadko pojawia się w późniejszym wieku, 
dlatego dominują właśnie osoby młode.

(Przewodniczący Rafał Muchacki: Dobrze. Uzyskaliśmy 
odpowiedź na to pytanie. Dziękuję bardzo.)

Jeśli chodzi o wielokrotność zmiany, to w ciągu długiej 
praktyki lekarskiej spotkałem się z tylko jednym przypad-
kiem, że ktoś chciał wrócić do poprzedniej płci i jeszcze 
znowu… W ciągu tylu lat pracy spotkałem się z tylko jed-
nym przypadkiem.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dobrze. Zostało zadane jeszcze trzecie pytanie.
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Ja jestem pediatrą, więc nie wydam takiego orzeczenia. 
Podejrzewam, że pani senator Czudowska też nie wyda-
łaby takiego orzeczenia, bo jest onkologiem. Gdybyśmy 
jednak mieli wieloletnie, bogate doświadczenie w danej 
dziedzinie, to moglibyśmy je wydać. Myślę, że wszyscy 
lekarze poruszają się w zakresie własnych kompetencji, 
ich przekraczanie jest błędem. Odczytując intencję tego 
pytania, chcę powiedzieć, że nie spodziewałbym się, żeby 
lekarze wydawali orzeczenia niezgodne ze stanem faktycz-
nym, bo wówczas popełnialiby przestępstwo. Nie taka jest 
idea zawodu.

Uzupełnię jeszcze to, o czym powiedział pan senator. 
Pamiętajmy, że nie jest to jedyna podstawa prawna do póź-
niejszego wydania orzeczenia przez sąd, bowiem za każdym 
razem sąd jest zobligowany do przeprowadzenia pewnego 
postępowania dowodowego. W związku z tym jeżeli sąd 
będzie miał wątpliwości co do tego, czy orzeczenia są wy-
starczające, to oczywiście będzie mógł powołać biegłego 
i uzupełnić materiał dowodowy o dodatkowe elementy.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Pan senator Gogacz zadał dobre pytanie. Ja rozumiem 

to w ten sposób, że załóżmy…
Panie Ministrze, jak pan wie, ja nie jestem seksuologiem 

i nie znam się na tych sprawach, ale gdyby mi coś odbiło, 
to napisałbym takie zaświadczenie, bo lekarze mogą mieć 
czasem jakieś zaburzenia psychiczne, nie?

(Wesołość na sali)
Napisałbym. Mówię: słuchajcie, takie jest życie. Był 

kiedyś taki przypadek, że lekarz ginekolog orzekał w jakiejś 
sprawie… To, co mówię, nie jest bezzasadne. Wydaje mi 
się, że orzeczenie musi być poparte właśnie tym, o czy 
mówił pan profesor Lew-Starowicz, chodzi o badania psy-
chologiczne, psychiatryczne et cetera wykonane przez spe-
cjalistów. Nawet gdyby takie moje zaświadczenie trafiło do 
sądu, to chyba byłoby ono niewiarygodne, a sąd w każdym 
momencie mógłby zażądać…

(Głos z sali: Specjalizacji.)
No właśnie. Dobrze.
Pani poseł Anna Grodzka.
Proszę, Pani Poseł.

Poseł Anna Grodzka:

Chciałabym odnieść się do kwestii, które już wcześniej 
były poruszane i zostały wyjaśnione przez pana ministra 
Radziewicza. Chciałabym tylko powiedzieć, że wysłałam 
apel, list otwarty do wszystkich senatorów. Wyjaśniam 
w nim wiele wątpliwości dotyczących tej ustawy, które 
pojawiają się w mediach. Wynikają one z niewiedzy, cza-
sami z nieporozumienia, a czasami zwyczajnie są umo-
tywowane politycznie. Bardzo zachęcam do przeczyta-
nia tego listu. Jestem tutaj z państwem po to, żeby wraz 
z Fundacją Trans-Fuzja odpowiedzieć na wszelkie pytania, 
które mogą dotyczyć właśnie losów osób transpłciowych 
i ich sytuacji. To też może być ważne dla sprawy, a mamy 
bogate doświadczenie w pomocy osobom transpłciowym. 
Dziękuję bardzo.

fesor, wypowiadając się wcześniej, wspomniał już o tym, że 
prowadzone są długo trwające badania dotyczące takiego 
i innego aspektu. Czy jest to jednak jedynie dowolna de-
cyzja lekarza specjalisty wymienionego w ustawie? Czy 
państwo specjaliści jesteście związani jakimiś warunka-
mi, które musicie spełnić, żeby wydać orzeczenie? To jest 
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie jest skierowane chyba bardziej do pana 
ministra. Dotyczy ono właśnie tego, kto decyduje o tym, 
którzy lekarze specjaliści będą wydawali takie orzeczenia. 
Czy decyduje o tym wnioskodawca, czy sąd, czy może 
jeszcze ktoś inny? Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Proszę, Panie Profesorze.

Konsultant Krajowy 
w Dziedzinie Seksuologii 
Zbigniew Lew-Starowicz:
Chcąc rozpoznać transseksualizm i wydać zaświadcze-

nie, orzeczenie, z którym pacjent pójdzie do sądu, muszę 
przeprowadzić szereg badań i konsultacji wykluczających 
inne zburzenia. Akurat tak się składa, że większość seksu-
ologów jest jednocześnie psychiatrami, jest to ułatwienie. 
Są też jednak tacy seksuolodzy, którzy są tylko seksuolo-
gami. Wtedy musi być jeszcze przeprowadzone badanie 
psychiatryczne, badanie psychologiczne, badanie mózgu. 
Czyli lekarz wydaje zaświadczenie, orzeczenie lekarskie 
dotyczące rozpoznania transseksualizmu na podstawie ca-
łego złożonego procesu diagnostycznego.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dobrze. Dziękuję bardzo, Panie Profesorze.
Jeszcze pan minister został wywołany.
Proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Tak. Chciałbym to jeszcze uzupełnić. Rzeczywiście 

jest tak, jak powiedział pan senator Gogacz, dzieje się to 
na wniosek wnioskodawcy. Czyli osoba, która leczy się 
u swojego lekarza, prosi go o wydanie takiego orzeczenia. 
Orzeczenie lekarskie zostało umocowane w ustawie o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty.

My tutaj obecni w sporej części jesteśmy lekarzami, 
wiemy o tym, że lekarz to zawód zaufania publicznego. 
Wydanie orzeczenia niezgodnego ze stanem faktycznym albo 
wbrew aktualnej wiedzy medycznej jest błędem medycznym. 
Z jednej strony skutkuje to sankcjami rzecznika odpowie-
dzialności zawodowej, nadzorem konsultantów krajowych 
i wojewódzkich oraz izby lekarskiej nad prawidłowością 
wykonywania zawodu. Z drugiej zaś strony wszyscy wiemy, 
że jako lekarze poruszamy się w granicach własnych kom-
petencji, lekarz jest zawodem zaufania publicznego, więc 
lekarze są zobligowani do postepowania zgodnie z aktualną 
wiedzą medyczną, o czym stanowi ustawa.
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legać wymianie, to chciałbym zwrócić uwagę na to, że 
wpisy lekarskie, najczęściej dotyczące wywiadu, zawierają 
informacje identyfikujące płeć. To znaczy, jeżeli zmieni-
my nagłówek, imię Janina zastąpimy imieniem Jan, nie 
zmieni to faktu, że we wnętrzu dokumentacji będą zapisy: 
„zgłosiła się pacjentka”, „chciała”, „potwierdziła”, będą 
użyte zapisy identyfikujące płeć. Czy lekarz, który będzie 
poprawiał po koledze dokument sprzed dwudziestu lat, 
będzie w stanie, że tak powiem, stworzyć nowy dokument 
zawierający prawidłową odmianę wyrazów, prawidłowe 
zapisy dotyczące płci? Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej 
ma co do tego dość poważne wątpliwości. Proszę państwa, 
naszą wątpliwość budzi przede wszystkim to, że może to 
być nie do udźwignięcia dla lekarza.

Poza tym jest pytanie, czy nie da się zawęzić tego za-
kresu, czy nie da się powiedzieć, że chodzi o jakieś doku-
menty, które stanowią formę zaświadczenia, jakby kwitują 
to leczenie, a nie o każdy dokument potwierdzający stan 
zdrowia. To chciał wyrazić prezes w swoim piśmie.

Proszę państwa, kolejna sprawa. Wprowadzając obo-
wiązek wydania nowego dokumentu potwierdzającego stan 
zdrowia, nawet stan sprzed dwudziestu lat, tak naprawdę 
tworzymy drugą dokumentację medyczną. Ustawa, która 
nakazuje tworzenie dokumentacji medycznej, czyli ustawa 
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, nie została 
zmieniona w tym zakresie. A zatem na lekarza prowadzą-
cego gabinet czy na szpital zostanie nałożony obowiązek 
prowadzenia dwóch dokumentacji medycznych dla tego 
samego pacjenta, dokumentacji sprzed zmiany i dokumen-
tacji, której pacjent zażądał w swoim wniosku.

Dlatego, jeśli państwo pozwolą, ponowię prośbę pana 
prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej o to, aby Senat roz-
ważył, czy jednak nie chcielibyście państwo zmienić tak 
szerokiego zakresu unormowania art. 13, który mówi 
o wymianie całej dokumentacji medycznej, jeśli zostanie 
złożony taki wniosek. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Zastanawiam się nad sytuacją – już, Panie Ministrze 

– gdy ktoś będzie chciał mieć tę dokumentacje medyczną 
sprzed dwudziestu lat. To też ktoś musi unormować, bo za 
piętnaście lat człowiek po zmianie płci będzie potrzebował 
dokumentacji medycznej. Pójdzie… I co wtedy? Musi uzy-
skać dokumentację, więc gdzieś musi być to unormowanie. 
Ja nie wiem, bo nie jestem prawnikiem.

Może wypowie się pan minister, a potem pan senator 
Śmigielski.

Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Chciałbym odpowiedzieć na pytanie pana mecenasa, 

bo w tej… Zgadzam się z panem w całej rozciągłości, 
chciałbym powiedzieć, że jest właśnie dokładnie tak, jak 
pan powiedział. Dokumentacja medyczna jest własnością 
pacjenta. Pacjent ma prawo iść do szpitala i żądać wyda-

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Pani Poseł.
W Senacie jest taki zwyczaj, że naprawdę staramy się 

nie wprowadzać polityki do kwestii dotyczących zdrowia. 
Różnie w życiu bywa, ale na razie jakoś w miarę nam się 
to udaje.

(Głos z sali: Mówimy o zaburzeniach…)
Oczywiście, to wiemy.
Czy ktoś z zaproszonych gości chciałby zabrać głos?
Bardzo proszę o wypowiedzi dotyczące materii tej usta-

wy i proszę nie mówić, kto ją popiera, a kto jest przeciw, 
tylko proszę mówić o konkretnych sprawach.

Proszę uprzejmie. Proszę przedstawiać się do mi-
krofonu.

Koordynator Zespołu Radców Prawnych 
w Biurze Naczelnej Izby Lekarskiej 
Michał Kozik:
Szanowni Państwo! Michał Kozik, Naczelna Izba 

Lekarska.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Odczytano pismo, pan przewodniczący krótko zrefe-

rował pismo prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, który 
troszeczkę niepokoi się o brzmienie art. 13 i zakres tego 
unormowania. Proszę państwa, pozwolę sobie odczytać 
przepis i powiedzieć jakieś słowo komentarza w tym zakre-
sie. Otóż w przepisie mówi się o tym, że osoba, w stosunku 
do której sąd wyda orzeczenie ustalające płeć, będzie mogła 
ubiegać się o wydanie nowego dokumentu potwierdzają-
cego stan zdrowia.

Proszę państwa, prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej 
niepokoi to, że chodzi o każdy dokument potwierdzający 
stan zdrowia. Dlaczego to go niepokoi? Dlatego, że do-
kumentacja medyczna, właściwie wszystko, co jest w do-
kumentacji medycznej, każdy dokument w niej zawarty, 
od wyników badań diagnostycznych do karty wypisowej, 
w pewnym sensie potwierdza stan zdrowia. Chodzi o każdy 
dokument, który znalazł się w tej dokumentacji. Dlaczego 
to niepokoi prezesa? Dlatego, że zgodnie z ustawą każ-
dy podmiot leczniczy musi przechowywać dokumentację 
medyczną przez dwadzieścia lat. Zatem, proszę państwa, 
w skrajnym przypadku może dojść do sytuacji, w której 
trzeba będzie wydać nowy dokument potwierdzający stan 
zdrowia sięgający dwudziestu lat wstecz.

Jakie problemy się z tym wiążą? Pierwszy problem, 
który się nasuwa, jest oczywisty. Dwadzieścia lat temu 
dokumentacja powstawała głównie w postaci papierowej, 
a zatem mamy tam do czynienia z odręcznym pismem leka-
rza. Po dwudziestu latach bardzo często lekarz nie pracuje 
już w danym szpitalu, w danej przychodni. Jeżeli osoba 
uprawniona w trybie art. 13 przyjdzie i zażąda wpisu, to 
dokumentację będzie musiała wydać inna osoba niż ta, która 
ją sporządziła. To jest pierwsza trudność. Wydaje nam się, że 
po prostu może to być nie do udźwignięcia dla tej osoby.

Proszę państwa, druga sprawa. Mogłoby się wydawać, 
że wystarczy wpisać nowe imię i nowe nazwisko, ale to 
nie do końca jest prawdą. Skoro w ustawie tak szeroko 
określono, że cała dokumentacja medyczna mogłaby pod-
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gi na narządach płciowych, które realizuje się u małych 
dzieci. W związku z tym gdyby miało do tego dojść… 
Nie wyobrażam sobie, żebyśmy zmuszali lekarzy do mo-
dyfikacji, fałszowania dokumentacji, bo tak naprawdę 
byłoby to fałszowanie dokumentacji. Po wyjaśnieniu pana 
ministra rozumiem, że nie ma takiego ujęcia tej kwestii, 
w dokumentacji zmieniane będą tylko dane, nazwisko 
i nic więcej. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dokładnie, Panie Senatorze. Ja myślę dokładnie tak 

samo jak pan. Jeżeli w dokumentacji będzie zapis, że 
u dziewczynki usunięto znamię barwnikowe, to w wy-
danej dokumentacji dalej będzie zapis, że u dziewczynki 
usunięto znamię barwnikowe. Nie będzie zaś tak, że wyraz 
„dziewczynka” zostanie przekreślony i zastąpiony wyrazem 
„chłopiec”. Nie, po prostu będzie tylko inny pesel, inne 
imię i nazwisko. Rozumiem to w ten sposób.

Czy dobrze to rozumiemy, Panie Ministrze?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor 

Radziewicz-Winnicki: Tak.)
Cieszy mnie to.
Czy ktoś z państwa…
Pani senator Czudowska. Proszę.

Senator Dorota Czudowska:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Mam jeszcze jedno pytanie. Osoba, która złoży wniosek 

o zmianę płci, nie może być poddana żadnej interwencji 
medycznej, korekcji chirurgicznej. Mogę się z tym zgo-
dzić, właściwie jest to zrozumiałe. Czy dotyczy to rów-
nież diagnostyki? Czy będziemy wykonywać diagnosty-
kę i wydawać orzeczenie o tym, że pacjent może mieć 
zmienioną płeć, tylko na podstawie wywiadu? Przecież 
z tej ustawy wynika, że nie będzie można nawet pobrać 
krwi do badań hormonalnych, wykonać USG, tomografii 
komputerowej czy rezonansu magnetycznego, żeby ustalić 
stan wewnętrznych narządów rozrodczych, czy są w za-
niku, czy są jakieś wady genetyczne, czy tylko… To już 
jest interwencja medyczna. W związku z tym ponawiam 
pytanie: czy orzeczenie ma być wydane tylko na podstawie 
wywiadu? Wtedy nie będzie to spełniało wymogów orze-
czenia lekarskiego, bo lekarze mają wydawać orzeczenia 
na podstawie wywiadu, czyli badania podmiotowego, oraz 
badania przedmiotowego i dodatkowych badań.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Pan minister. Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Oczywiście. Zupełnie zgadzam się z panią senator. 

Gdyby tak było, byłby to błąd. Orzeczenie lekarskie wy-
dajemy na podstawie aktualnej wiedzy medycznej.

nia dokumentacji. Zgodnie z art. 13 gdy pacjentka, która 
zmieniła płeć metrykalną, pójdzie do szpitala jako męż-
czyzna, ma prawo żądać wydania dokumentacji medycznej 
z uwzględnieniem dawnych danych osobowych. Dokładnie 
zapisano to w ust. 1 art. 13. Nie jest to wytwarzanie nowej 
dokumentacji medycznej – nie zgadzam się z panem w tej 
kwestii – tylko wydanie dokumentacji ze skorygowanymi 
danymi personalnymi. Czyli dokumentacja nie jest wytwa-
rzana od nowa, tylko jest to jakby odpis…

(Głos z sali: Poprawiona.)
Tak, jest poprawiona. Nie podlega więc przepisowi 

mówiącemu o konieczności przechowywania przez dwa-
dzieścia lat. Dlatego nie zgadzam się z tym, co pan powie-
dział. W przypadku przyjścia takiej osoby do szpitala po 
dwudziestu latach będzie to obciążeniem dla szpitala, ale 
pacjent ma takie prawo. Pamiętajmy o tym, że szpital ma 
obowiązek realizować żądania pacjenta w zakresie wy-
dania jego dokumentacji. Z całym szacunkiem dla pana 
mecenasa, ale nikogo nie obchodzi to, że jest to kłopotliwe 
dla szpitala. Prawo człowieka, prawo pacjenta stanowi, że 
pacjent może otrzymać swoją dokumentację medyczną, 
a niewygoda szpitala nie może być żadnym argumentem, 
który ogranicza prawo do jej otrzymania.

Panie Mecenasie, pomyślmy już tak zupełnie realistycz-
nie. Nawet gdyby założyć, że wszyscy, którzy w danym 
roku przejdą procedurę i będą mieli zmienioną płeć me-
trykalną, będą złośliwi i od wszystkich szpitali, w których 
przebywali kiedykolwiek w ciągu ostatnich dwudziestu 
lat, zażądają wydania dokumentacji medycznej dotyczącej 
wspomnianej przeze mnie tonsillektomii, operacji, zabie-
gów dermatologicznych, pobytów w szpitalu w związku 
z zapaleniem płuc i dokumentacji z ortopedii dotyczącej 
urazów kolana, to dalej będzie to około piętnastu, najwyżej 
czterdziestu osób w skali roku. Dlatego nie spodziewam się, 
żeby nastąpiło takie obciążenie szpitali, które zablokuje ich 
funkcjonowanie. Wątpię jednak, żeby te osoby tak czyniły, 
bo myślę, że ci ludzie potrzebują raczej spokoju i normal-
ności, a nie manifestacji i dążenia do walki ze szpitalami.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Śmigielski.

Senator Bogusław Śmigielski:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni 

Goście!
Gdyby ująć to tak, jak mówił pan mecenas reprezentu-

jący izbę lekarską, to można by powiedzieć, że będziemy 
mieli do czynienia z fałszowaniem dokumentacji medycz-
nej. Miałem poczucie, że pan mecenas o tym mówił. Nie 
może dojść do takiej sytuacji, że dokumentacja będzie fał-
szowana. Dane mogą być zmienione, ale w dokumentacji 
zawsze będzie możliwa identyfikacja wcześniejszej płci. 
Nie wyobrażam sobie, żebyśmy usuwali pewne elemen-
ty dokumentacji albo modyfikowali ją w celu usunięcia 
na przykład historii leczenia stulejki czy jakichś innych 
schorzeń, które można wymyślić… Tonsillektomia jest 
akurat zabiegiem takim samym dla obu płci, a są zabie-
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jest właściwie kompleks badań przeprowadzanych przez 
lekarza prowadzącego pacjenta we współpracy z konsul-
tantami. Do tej pory było jeszcze tak, że sąd powoływał 
biegłego. Biegły był zawsze tym drugim lekarzem – czyli 
praktycznie też było dwóch lekarzy – który analizował całą 
dokumentację, przeprowadzał badanie, już tylko w formie 
wywiadu, i potwierdzał rozpoznanie albo nie.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dobrze, wszystko wiemy. Dziękuję bardzo, Panie 

Profesorze.
Czy ktoś…
Jeszcze pan mecenas chciałby wypowiedzieć się 

ad vocem, tak?
Króciutko. Proszę.

Koordynator Zespołu Radców Prawnych 
w Biurze Naczelnej Izby Lekarskiej 
Michał Kozik:
Szanowni Państwo!
Michał Kozik, Naczelna Izba Lekarska.
Chodzi o dokumentację medyczną. Proszę zrozumieć, 

że my odczytywaliśmy intencję projektodawców, którzy 
zgodnie z art. 13 ustawy chcą stworzyć temu człowiekowi 
nowe życie, czyli dać mu dokumenty potwierdzające… 
W dokumentach dotyczących wykształcenia i innych do-
kumentach miałby on już nowe imię i zmienioną końcówkę 
nazwiska. Rozumiem, że na pewnym etapie prac legisla-
cyjnych chcieli państwo stworzyć taką sytuację, w której 
na podstawie dokumentów nie można byłoby poznać, że 
dany mężczyzna był kiedyś kobietą, bo miałby on nowe 
dokumenty dotyczące wykształcenia i nowe dokumenty 
medyczne. Jeśli taki byłby cel tej ustawy, to oczywiście 
zrobienie nowej dokumentacji medycznej, w której tylko 
u góry zostałoby zmienione imię i nazwisko, a w środku 
pozostawione byłyby dane pozwalające zidentyfikować, że 
kiedyś była to osoba innej płci, nie miałoby żadnego sensu. 
Na to chciałem zwrócić uwagę.

Skoro rzeczywiście jest tak, jak państwo mówią, że 
godzicie się państwo z tym, że będzie tam wpisane nowe 
imię, nowe nazwisko i nowy pesel, ale w środku doku-
mentacji będą takie dane, jakie zostały wpisane kiedyś, to 
już nie budzi to większych wątpliwości, choć chyba nie do 
końca odpowiada to celowi ustawy, temu pomysłowi. To 
tyle. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Mecenasie.
Ja sądzę – myślę, że to wiemy – że dokumentacja me-

dyczna wydana przez szpital na wniosek danego klienta 
nie będzie przecież służyła do tego, żeby chodzić z nią po 
straganie. Chodzi o to, żeby pokazać ją jakiemuś lekarzowi, 
a lekarza obowiązuje tajemnica zawodowa. W tej chwili 
sprawa jest dla mnie czysta i jasna. Cieszę się, że zostało 
to wyjaśnione.

Skoro nie ma już innych głosów w dyskusji, dziękuję 
państwu.

W tej chwili prosiłbym, żeby pan profesor Lew-
Starowicz jeszcze raz powiedział Wysokiej Komisji, jakie 
elementy muszą być stwierdzone i jaki jest aktualny stan 
wiedzy w zakresie tego, jakie badania trzeba wykonać 
u określonego pacjenta, żeby wydać orzeczenie i stwierdzić 
u niego transseksualizm.

(Głos z sali: To znaczy, jest gdzieś zapisane, jakie ele-
menty muszą się znajdować…)

Czy jest to gdzieś zapisane?
(Głos z sali: Jakaś norma.)
Panie Senatorze, jest jakaś norma uchwalona przez to-

warzystwa naukowe zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, 
tak samo jak są normy dotyczące tego, kiedy wykonuje się 
laparotomię, a kiedy się jej nie wykonuje, kiedy i jak leczy 
się zaćmę. To też nie jest napisane w żadnej ustawie, bo 
jest to wiedzą medyczną. Jest to kolejny element uregu-
lowany na podstawie wiedzy medycznej, a największym 
ekspertem w tym zakresie są seksuolodzy, więc chciałbym 
oddać im głos.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Proszę, Pani Senator.

Senator Dorota Czudowska:
Panie Przewodniczący, ja tylko dopowiem, że w art. 6 

jest wyraźnie napisane: „Wydanie orzeczenia, o którym 
mowa, a także postanowienia sądu o uzgodnieniu płci nie 
wymaga, aby wnioskodawca był uprzednio poddany ja-
kiejkolwiek interwencji medycznej”.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
To nie jest ten druk?
(Głos z sali: Zły, Pani Senator.)
To przepraszam za zamieszanie.
(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dobrze.
Panie Profesorze, proszę jeszcze…
(Senator Dorota Czudowska: Z ciekawością posłu-

chamy…)
Tak. Jeśli pan profesor byłby uprzejmy jeszcze raz 

o tym powiedzieć, to bardzo proszę.

Konsultant Krajowy 
w Dziedzinie Seksuologii 
Zbigniew Lew-Starowicz:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
(Senator Dorota Czudowska: Wycofuję pytanie. 

Przepraszam.)
Żeby można było dać pacjentowi zaświadczenie doty-

czące rozpoznania transseksualizmu, muszą być przepro-
wadzone następujące badania diagnostyczne wymagane 
jako standardowe: wywiad, badanie psychologiczne, ba-
danie stanu zdrowia psychicznego, badanie kariotypu, ba-
dania hormonalne, badanie EEG, a gdy jest to biologiczna 
kobieta, to oczywiście także badanie ginekologiczne. To 
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wiania drugiego. Jest to rozpatrzenie ustawy o zmianie 
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Witam ponownie obu panów ministrów ze współpra-
cownikami, których już raz przywitałem, witam panie i pa-
nów senatorów, wszystkich gości oraz panią mecenas.

Panie Ministrze, proszę uprzejmie.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Z uprzejmą prośbą o akceptację Wysokiej Komisji pra-

gnę przedłożyć projekt będący wynikiem owocnej współ-
pracy Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej 
z Ministerstwem Zdrowia. Intencją tego projektu jest do-
prowadzenie do takiego stanu funkcjonowania i finanso-
wania programu szczepień obowiązkowych, by możliwe 
było poszerzanie kalendarza szczepień obowiązkowych 
w zależności od potrzeb epidemicznych kraju, w zależności 
od aktualnego stanu epidemii poszczególnych jednostek 
chorobowych. Doskonale wiemy o tym, iż mimo że z roku 
na rok sukcesywnie zwiększa się efektywność realizacji 
programu szczepień obowiązkowych finansowanych bez-
pośrednio z budżetu państwa, to jednak tempo przyrostu 
nakładów budżetowych pozostaje w pewnej dysproporcji 
do przestrzeni finansowania i możliwości finansowania tych 
świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia.

W związku z tym propozycja, którą przedkładamy 
Wysokiej Komisji, jest taka, by przenieść finansowanie 
programu szczepień obowiązkowych do NFZ. Z jednej 
strony spowoduje to urealnienie i uzyskanie przez płatni-
ka narodowego ewidentnej korzyści z inwestycji w pro-
filaktykę chorób zakaźnych, płatnik siłą rzeczy stanie się 
zainteresowany inwestycją w ten rodzaj profilaktyki, bo 
jest on na tyle efektywny, że zmniejsza wydatki po stronie 
świadczeniodawców, czyli wydatki na świadczenia, których 
można byłoby uniknąć. Z drugiej strony otwartość aktual-
nego pana prezesa, szefostwa NFZ i rozumienie problemów 
zdrowia publicznego bez wątpienia spowoduje, że nastąpi 
naprawdę bardzo szeroki dostęp do szczepionek i pełnej 
immunoprofilaktyki w naszym kraju, takiej jak w innych, 
otaczających nas krajach. Jest to tym bardziej istotne, że 
Polska znajduje się w nieco odmiennej sytuacji epidemicz-
nej od krajów Europy Zachodniej, do których często się 
porównujemy, z uwagi na bliskość granicy unijnej, za nią 
jest trochę inna sytuacja epidemiczna. W związku z tym ta 
interwencja ma istotne znaczenie.

Dodatkowo w jednym z artykułów, w dodawanym 
art. 31ca, wprowadzamy zasadę, iż minister zdrowia 
może zażądać od podmiotu złożenia analizy klinicznej, 
ekonomicznej i wpływu na budżet dotyczącej określonego 
szczepienia. Jest to istotna zmiana pozwalająca na jeszcze 
większe wzmocnienie kontroli nad efektywnością techno-
logii medycznej, która jest przedmiotem finansowania ze 
źródeł publicznych. Dziękuję.

Przejdziemy do głosowania.
Szanowni Państwo, kto jest za przyjęciem tej usta-

wy? (1)
Kto jest przeciw? (2)
Kto się wstrzymał? (1)
Dobrze. Czyli komisja jest przeciw ustawie.
Zgłaszam wniosek mniejszości. Dobrze?
Pani Mecenas, na miłość boską, przepraszam. Czy miała 

pani jakieś istotne uwagi do tej ustawy?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Biuro Legislacyjne proponowało poprawki o charakte-

rze doprecyzowującym, które ewentualnie można zgłosić 
później, na posiedzeniu plenarnym.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dobrze. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz przepraszam.
Proszę państwa, kto będzie sprawozdawcą? Pan senator 

czy pani senator?
Słuchajcie, wypada tak, że…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Czy ja mam być sprawozdawcą komisji i…
Pani Mecenas, czy ja mogę być sprawozdawcą komisji 

i sprawozdawcą mniejszości? Jak to wygląda?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:
Wydaje mi się, że nie ma przeszkód. Nie ma formalnych 

przeszkód.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Rozumiem. Nie ma formalnych przeszkód.
Proszę państwa, wobec tego, jeżeli się zgadzacie, ja 

będę sprawozdawał od początku do końca, będę sprawoz-
dawcą komisji i mniejszości.

Dziękuję bardzo. Dziękuję panom ministrom, gościom 
oraz paniom i panu posłom.

Zarządzam przerwę w posiedzeniu senackiej Komisji 
Zdrowia.

(Przerwa w obradach)

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Szanowni Państwo!
Bardzo proszę o zajmowanie miejsc, bo chciałbym za-

cząć omawianie drugiego punktu porządku obrad senackiej 
Komisji Zdrowia.

Bardzo prosiłbym panie i panów senatorów oraz inne 
osoby o spokój. Prawników również prosiłbym o zajmo-
wanie miejsc.

(Głos z sali: Dzień dobry.)
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, rozpoczynam omawianie drugie-

go punktu porządku obrad senackiej Komisji Zdrowia. 
Pierwszy został omówiony, więc przechodzimy do oma-
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o tym, że szczepionki oraz inne immunologiczne produkty 
lecznicze stosowane w razie zagrożenia epidemiologiczne-
go lub epidemii kupuje minister właściwy do spraw zdro-
wia. Szczepienia ochronne a zakupywanie szczepionek… 
Szczepionki są zakupywane po to, żeby dokonywać szcze-
pień ochronnych, chyba że się mylę. Tak że według mnie to 
wszystko jest bardzo wymieszane, chyba że się mylę.

Proszę pana ministra o uporządkowanie tego w odpo-
wiedzi na moje trzecie pytanie. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Jeszcze jedno sakramentalne pytanie: czy w posiedzeniu 

naszej komisji biorą udział lobbyści?
Nie. Nikt z państwa nie jest lobbystą. Okej.
Panie Ministrze, proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję.
Zacznę od końca. Czym innym są szczepionki i inne 

produkty immunologiczne, lecznicze, które mają stanowić 
rezerwę w razie wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub 
epidemii… Kupowanie tych produktów jest działaniem 
leżącym po stronie rządowej, które państwo przedsiębierze 
po to, żeby zabezpieczyć populację na wypadek wystą-
pienia jakiegoś nagłego zdarzenia, nagłego zagrożenia 
epidemicznego. Są to działania, które państwo dalej będzie 
realizowało, będzie kupowało te produkty ze środków 
budżetowych.

Rzeczywiście jest tak, jak powiedział pan senator. 
Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje, a minister zdrowia 
kupuje, taka jest konstrukcja. Cała konstrukcja nowelizacji 
polega na tym, żeby po stronie rządowej pozostawić moż-
liwość decyzyjności co do zakresu programu szczepień 
ochronnych w celu utrzymania dotychczasowego, bardzo 
wydolnego sposobu dystrybuowania szczepionkami i prze-
prowadzania szczepień. W Polsce od lat zajmuje się tym 
Państwowa Inspekcja Sanitarna. Ma ona cały łańcuch chłod-
niczy, czyli środki nadzoru nad przechowywaniem, dystry-
bucją, dostarczaniem szczepionek do poradni wykonujących 
szczepienia ochronne. Chodzi o to, żeby zachować atrybut 
obowiązkowości szczepień ochronnych, bo jest to gwa-
rantem wysokiej wyszczepialności i bezpieczeństwa epi-
demiologicznego całej populacji, a także o to, by utrzymać 
realizację szczepień w trybie nieodpłatnym dla pacjenta.

Zastanawiając się nad możliwościami poszerzenia 
programu szczepień ochronnych, na pewnym etapie pro-
cedowaliśmy także wnioski o objęcie refundacją szcze-
pionek w ramach refundacji aptecznej, ale wiązałoby się 
to ze współpłaceniem przez pacjentów. Jednak z powodu 
niskiego poziomu świadomości ludzi w zakresie zasadno-
ści szczepień ochronnych – już nie wspomnę o rosnącym 
zagrożeniu katastrofalnej niewiedzy lub wręcz błędnym 
informowaniu społeczeństwa przez tak zwane grupy czy 
wręcz sekty antyszczepionkowe – i wprowadzenia bariery 
ekonomicznej stałoby się to czynnikiem ograniczającym 

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Reasumując to, co pan minister powiedział, chodzi 

o przeniesienie finansowania z budżetu do NFZ, tak?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor 

Radziewicz-Winnicki: Tak.)
Dobrze. Dziękuję.
Czy ktoś z pań i panów senatorów…
Pan senator Gogacz. Proszę bardzo.

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Ministrze, ja mam trzy pytania.
Pierwsze szczegółowe pytanie odnosi się do art. 17 

ust. 11. Zmienia się data dotycząca zgłaszania zapotrze-
bowania, będzie to 31 marca, wcześniej był to 31 paź-
dziernika. Dlaczego zdecydowano się na właśnie takie 
zwiększenie okresu?

Drugie szczegółowe pytanie. W art. 18 jest zmiana, wy-
daje mi się, że jest ona istotą nowelizacji, która jest przed-
miotem dzisiejszych obrad naszej komisji. Mianowicie 
w miejsce słów „zakupuje minister” zostało wpisane sfor-
mułowanie „finansuje fundusz”. Ja sprawdzałem w słowni-
ku języka polskiego itd., jaka jest różnica między słowem 
„zakupuje” a słowem „finansuje”. Wydaje się, że może 
nastąpić taka sytuacja, że Narodowy Fundusz Zdrowia 
będzie to finansował, ale minister nadal będzie zakupy-
wał. W tym przypadku chyba raczej nie będzie kolizji, 
bo jedno z drugim się nie wyklucza. Nie ma po prostu 
takiej zmiany, że zamiast zakupującego ministra będzie 
zakupujący Narodowy Fundusz Zdrowia, tylko jest taka 
zmiana, że zamiast zakupującego ministra będzie finansu-
jący Narodowy Fundusz Zdrowia. Być może tak powinno 
być. Proszę o informację.

Trzecie pytanie jest już bardziej konkretne: w związku 
z tym, że przesuwa się ciężar… Zadaję to pytanie niezależ-
nie od mojego poprzedniego pytania, ale wydaje się, że… 
Pewne jest to, że środki finansowe, które były przeznaczane 
na szczepienia z budżetu ministra, czyli z budżetu rządu, 
budżetu państwa, zostaną zastąpione środkami, którymi 
dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Interesuje mnie to, 
jak wyglądało to do tej pory. Wydaje się, że nie ma takiego 
rozgraniczenia, że finansowaniem całej profilaktyki zajmuje 
się rząd, a przecież szczepienia ochronne to profilaktyka. 
W kontekście zbliżającej się – mam nadzieję – daty uchwa-
lenia ustawy o zdrowiu publicznym byłoby to uzasadnione. 
Nie ma rozgraniczenia, że finansowaniem całej profilaktyki 
zajmuje się rząd, a Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje 
świadczenia medycyny naprawczej. Być może tak nie jest. 
A jeżeli tak nie jest, to jak przebiega linia, która rozgranicza, 
kto zajmuje się finansowaniem profilaktyki, a kto finanso-
waniem szczepień ochronnych? Proszę o informację, ile 
szczepień ochronnych do tej pory sfinansował rząd. Jaka 
kwota została przeznaczona na szczepienia ochronne? Jak 
to wszystko wyglądało?

Poza tym, co prawda, rząd przekazuje środki na szcze-
pienia ochronne do… Rząd oczekuje, że będzie to finanso-
wane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, niemniej dopisuje 
się art. 18a – chyba się dopisuje, tak? – w którym jest mowa 
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duje na przykład zmniejszenie liczby zakontraktowanych 
świadczeń zdrowotnych, które są obecnie kontraktowane? 
Przecież w Narodowym Funduszu Zdrowia nie przybędzie 
środków, przynajmniej tak mi się wydaje, bo wiemy, jakie 
jest źródło środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Są 
to po prostu składki płynące od osób pracujących, a jest 
duże bezrobocie itd. Krótko mówiąc, czy nie będzie tak, 
że siłą rzeczy ograniczy się tę sferę profilaktyki, jaką są 
szczepienia ochronne?

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Jest to jak najbardziej zasadne pytanie.
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:

Myślę, że nie stanie się tak przynajmniej z kilku powo-
dów. Po pierwsze dlatego, że Narodowy Fundusz Zdrowia, 
gospodarując swoimi środkami… NFZ ma znacznie więcej 
środków niż minister zdrowia, jest to 67 miliardów zł versus 
114–140 milionów zł z budżetu ministra zdrowia przezna-
czanych rocznie na PSO. Są to zupełnie inne świadczenia. 
Oczywiście w skromnym budżecie ministra zdrowia są 
jeszcze zawarte środki na świadczenia wysokospecjali-
styczne i na szereg innych zadań, ale ten budżet i tak jest 
kilkakrotnie mniejszy od budżetu NFZ.

Po drugie, NFZ, realizując swój plan świadczeń, inten-
cyjnie wybiera i będzie wybierał świadczenia profilaktycz-
ne, szczególnie te, które w krótkim terminie przynoszą zwrot 
kosztów. Myślę, że nikt tak dobrze jak Narodowy Fundusz 
Zdrowia… Pokazują to chociażby polskie, kieleckie do-
świadczenia. W ramach programu zaszczepiono dzieci na 
terenie miasta Kielce i nagle okazało się, że liczba hospita-
lizacji u dzieci spadła w sposób nieprawdopodobnie duży.

Tak naprawdę Narodowy Fundusz Zdrowia będzie trak-
tował immunoprofilaktykę jako inwestycję, która zwraca się 
w krótkim terminie. Biorąc pod uwagę doświadczenia kie-
leckie, można stwierdzić, że zaszczepienie całej populacji 
niemowląt przeciwko pneumokokom czy meningokokom 
spowoduje dramatyczny spadek nakładów na świadczenia 
opieki zdrowotnej wynikających z hospitalizacji tychże 
niemowląt. Najczęstszą przyczyną hospitalizacji małych 
dzieci są właśnie infekcje, w tym infekcje bakteryjne. Nie 
obawiałbym się o tę kwestię.

Nie odpowiedziałem jeszcze panu senatorowi na wcze-
śniejsze pytanie dotyczące rozdziału działań profilaktycz-
nych od medycyny naprawczej. Nie ma takiego rozdziału. 
Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje świadczenia z zakresu 
szeregu różnych działań profilaktycznych. Nie ma takiego 
rozdziału, że profilaktyka jest finansowana tylko ze środ-
ków innych niż środki NFZ, wręcz przeciwnie, jest dużo… 
Przecież badania przesiewowe wykonywane w celu wykry-
cia nowotworów także są finansowane ze środków NFZ.

Odpowiem na jeszcze jedno pytanie, które rzeczywi-
ście zgubiłem w poprzedniej wypowiedzi, dotyczyło ono 
daty: październik i marzec. Jeśli chodzi o epidemiologię, 

liczbę wykonywanych szczepień. Dlatego jako priorytet 
przyjęliśmy zachowanie obowiązkowości, bezpłatności 
oraz sprawnego mechanizmu dystrybucji i realizowania 
szczepień.

Biorąc pod uwagę przestrzeń finansową Narodowego 
Funduszu Zdrowia, która jest znacznie większa niż prze-
strzeń budżetu ministra zdrowia i nie jest co roku określana 
w ustawie okołobudżetowej, tylko ustalona a priori po-
przez odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, 
mogę powiedzieć, że ten poziom finansowania jest nie 
tylko znacznie większy, ale także dużo bardziej stabilny 
i niezależny politycznie. W związku z tymi faktami wpro-
wadzane przepisy rzeczywiście spowodują taką sytuację, 
o której powiedział pan senator. To Narodowy Fundusz 
Zdrowia pokryje koszt świadczeń, ale… Oczywiście chodzi 
o ubezpieczonych, koszt świadczeń dla nieubezpieczo-
nych pokryje minister zdrowia, już w ramach rozliczeń. 
Jest to trochę skomplikowane, ale jest tak dzisiaj w przy-
padku innych świadczeń. Minister zdrowia na podstawie 
dotychczas znanych mu opinii ekspertów ustali program 
szczepień obowiązkowych i kalendarz szczepień. Innymi 
słowy, określi on katalog szczepień, które zostaną zawarte 
w programie szczepień obowiązkowych.

To także jest kontynuacją wszystkich działań, które 
wzięliśmy pod uwagę w czasie wcześniejszych noweliza-
cji prawa farmaceutycznego. Wysoka Komisja zapewne 
pamięta, że poprawialiśmy tam kwestię nadzoru inspekcji 
farmaceutycznej nad dystrybucją szczepionek, szczególnie 
z powodu takiej sytuacji, że gdzieś doszło do rozszczel-
nienia w systemie chłodniczym i okazało się, że w zasa-
dzie w większości miejsc w Polsce inspektorzy farma-
ceutyczni nie mogli kontrolować podmiotów Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej. Zostało to już zmienione, w tej chwili 
Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna ma pełny nadzór nad 
bezpieczeństwem dystrybucji, prawidłowością dystrybucji 
szczepionek, nawet tych, które znajdują się w magazynach 
powiatowych czy centralnych stacji sanitarno-epidemio-
logicznych.

Chyba odpowiedziałem na wszystkie pytania.
(Senator Stanisław Gogacz: Chciałbym jeszcze zadać 

dodatkowe pytanie.)

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Ministrze, dobrze znamy sytuację Narodowego 

Funduszu Zdrowia. Środki są jednak mizerne, co można od-
czytać w kontekście bardzo częstego braku zapłaty za nad-
wykonania oraz niepowiększania kontraktów, mimo wielu 
starań dyrektorów czy organów prowadzących ZOZ, żeby 
kontrakty były większe. Czy nie będzie tak, że na przykład 
to, jak wiele szczepień ochronnych zostanie wykonanych, 
jak wielką populację one obejmą, nie będzie uzależnione 
od tego, ile środków zechce przekazać Narodowy Fundusz 
Zdrowia? Czy nie będzie tak, że Narodowy Fundusz 
Zdrowia stworzy taką atmosferę – co prawda nie powie 
tego wprost – że oczekiwanie na kolejne środki spowo-
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tego słowa tylko uzasadnia moją intencyjną walkę o po-
prawę stanu zdrowia populacji i niezrozumienie dla takiej 
sytuacji, że niewiedzący i nieświadomi ludzie poddają się 
jakimś przekonaniom, ideom nadwartościowym szerzonym 
często przez znachorów i w efekcie skazują własne dzieci 
na tragiczne powikłania, których można byłoby uniknąć. 
Jeszcze raz przepraszam za to emocjonalne stwierdzenie. 
Usprawiedliwiam się chociażby takimi doniesieniami jak 
zagłodzenie własnego dziecka gdzieś na Nowosądecczyźnie 
czy innymi działaniami, które w XXI wieku rzeczywiście 
są przerażające.

Co do częstości… Oczywiście nadzór nad powikłaniami 
poszczepiennymi jest stale realizowany, jest on zresztą 
wpisany do obowiązków ustawowych i szczegółowo okre-
ślony w rozporządzeniu ministra zdrowia. Zazwyczaj ludzie 
mylą naturalne odczyny poszczepienne – czyli podniesienie 
temperatury, niepokój, płacz u dziecka – będące po prostu 
reakcją na szczepionkę z ciężkimi objawami niepożądany-
mi, które w skali kraju występują u kilku osób rocznie.

Pani Senator, jeśli pan przewodniczący pozwoli, popro-
siłbym pana ministra Posobkiewicza o dokładne zrefero-
wanie, jakie są to liczby i jakie są rodzaje NOP.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Oczywiście.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Główny Inspektor Sanitarny 
Marek Posobkiewicz:

Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni 

Państwo!
Tak jak wspomniał pan minister Radziewicz-Winnicki, 

to wszystko jest pod nadzorem. Na zlecenie Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego – Państwowy Zakład Higieny prowadzi ana-
lizę tych danych, niepożądane odczyny poszczepienne 
są zgłaszane przez inspektorów sanitarnych. Jak wspo-
mniał pan minister, nie każda reakcja odczynowa jest 
odczynem niepożądanym, zaczerwienienie czy niewielki 
wzrost temperatury to normalne poszczepienne reakcje 
fizjologiczne.

Jeżeli chodzi o liczbę zgłaszanych niepożądanych od-
czynów poszczepiennych… Oczywiście pamiętajmy o tym, 
że występuje tak zwana koincydencja czasowa. Każde 
pogorszenie stanu zdrowia dziecka, które wystąpi tuż po 
zaszczepieniu, jest zgłaszane jako niepożądany odczyn po-
szczepienny, mimo że nie można być pewnym – poza koin-
cydencją czasową – że akurat szczepienie spowodowało taki 
stan zdrowia dziecka. Jeżeli chodzi o liczbę niepożądanych 
odczynów poszczepiennych, to w ciągu roku zgłaszanych 
jest około tysiąca, tysiąca kilkuset odczynów, oczywiście 
przy iluś milionach szczepionych dzieci, z czego liczba tak 
zwanych poważnych, ciężkich odczynów poszczepiennych 
– zgodnie ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia – 
wynosi dwa, cztery, osiem odczynów zgłaszanych w ciągu 
roku. Dziękuję bardzo.

to oczywiście nie ma to żadnego znaczenia, bo gdy prze-
bieg infekcji jest znany i obserwowany od lat, to moż-
na się spodziewać, jaki będzie jej przebieg w perspekty-
wie następnych kilkunastu miesięcy. Przyjęło się tak, że 
Państwowa Inspekcja Sanitarna określała tę potrzebę na 
koniec października, taka była praktyka, uzus codzienności. 
W związku z przeniesieniem finansowania z centralne-
go budżetu państwa do budżetu Narodowego Funduszu 
Zdrowia siłą rzeczy przyjęliśmy reżim ustawowy dotyczą-
cy ustanawiania budżetu NFZ, a wymaga on absolutnego 
ustalenia budżetu do końca lipca. Dlatego przeniesiono tę 
konstrukcję.

Spodziewam się, że skutek będzie jedynie taki, że in-
spekcja sanitarna będzie musiała przestawić swoje tryby 
funkcjonowania, wcześniej zbierać dane i wcześniej je 
agregować. Będzie musiała rozpocząć pracę nad ustalaniem 
danych na następny okres rozliczeniowy nie z początkiem 
roku, a z końcem poprzedniego roku. Dla częstości wy-
stępowania określonych chorób epidemicznych nie ma to 
większego znaczenia. Trochę ma to znaczenie, jeśli chodzi 
o konieczność adaptacji całego środowiska do nowych, 
zmienionych warunków. Priorytet ustawy i zasad ustalania 
budżetu NFZ jest jednak nadrzędny wobec tego problemu, 
który jest problemem technicznym, ludzkim, codziennym 
w pracy i nie wpływa na merytoryczną stronę ustawy.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pani senator Czudowska. Proszę uprzejmie.

Senator Dorota Czudowska:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Panie Ministrze, czy Narodowy Fundusz Zdrowia lub 

Ministerstwo Zdrowia prowadzi rejestr powikłań poszcze-
pionkowych – bo takie istnieją – i czy były wypłacane… 
Czy były sprawy, procesy o odszkodowania w wyniku ja-
kichś burzliwych i ciężkich powikłań poszczepiennych?

Mam też taką uwagę: nie powinniśmy jednak nazywać 
sektami rodziców zatroskanych o dzieci. Myślę, że jest to 
po prostu niedopuszczalne, Panie Ministrze.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję.
Pani Senator, przepraszam za słowo „sekta”. Nie miałem 

na myśli rodziców, bo są oni raczej ofiarami środowisk, któ-
re propagują wiedzę nie tylko niezgodną ze stanem praw-
dziwym i z faktami medycznymi, ale także szkodliwą dla 
innych osób. Robią to w takim trybie sekciarskim. Jeszcze 
raz przepraszam za to pejoratywne określenie, ale użycie 
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przez rodziców do inspekcji sanitarnej i tego, że WHO 
narzuca Polsce obowiązek rejestrowania takich zdarzeń 
występujących właśnie w koincydencji czasowej, zdarzenia 
te nie zostały zarejestrowane jako niepożądane odczyny 
poszczepienne. Ktoś powinien przyjrzeć się tym wszyst-
kim zdarzeniom i sprawdzić, czy był związek przyczyno-
wy, powinien sprawdzić, czy należy wycofać daną serię 
szczepionki, daną szczepionkę. Rodzice są wyśmiewani 
w placówkach medycznych, a gdy są drastyczne przypadki 
powikłań, na przykład padaczka czy jakiś paraliż, ginie 
dokumentacja medyczna. Rodzice są pozostawiani sami 
sobie, a potem zmuszani do dalszych szczepień.

W związku z tym chciałabym przeczytać państwu po-
stulaty zawarte w petycji, którą w ciągu tygodnia podpisało 
trzynaście tysięcy osiemset osób.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Bardzo panią przepraszam, bardzo prosiłbym o… 

Powiem jeszcze raz: dziękuję za takie przykłady, ale to 
chyba nie jest materią tej ustawy. Oczywiście mam nadzie-
ję, że pan minister zaraz się do tego ustosunkuje, ale…

(Sekretarz Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Wiedzy o Szczepieniach „Stop NOP” Justyna Socha: Mamy 
propozycję konkretnej poprawki.)

Proszę pani, proszę nie czytać jakichś petycji. To, co pani 
powiedziała, kwalifikuje się raczej do prokuratury niż…

(Sekretarz Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Wiedzy o Szczepieniach „Stop NOP” Justyna Socha: 
Prokuratura się tym zajmuje.)

Proszę mi nie przerywać, bardzo panią proszę.
(Sekretarz Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Wiedzy o Szczepieniach „Stop NOP” Justyna Socha: 
Przepraszam.)

To kwalifikuje się do prokuratury, my nie jesteśmy or-
ganami ścigania. To jest posiedzenie senackiej Komisji 
Zdrowia, która zajmuje się konkretną ustawą. Od zajmowa-
nia się tym jest władza sądownicza, władza prokuratorska, 
a nie my.

Nie będę rozstrzygał i nikt na tym posiedzeniu komisji 
nie będzie rozstrzygał, co robi zakład higieny, a czego nie 
robi, bo to też nie jest naszym zadaniem. Jeżeli macie pań-
stwo takie doniesienia, to po prostu powinny znaleźć się 
one w jakimś piśmie do organu ścigania. Tak że jeżeli ma 
pani jakąś propozycję poprawki, to proszę ją przeczytać, 
dobrze? Wtedy ustosunkujemy się do tego.

Proszę bardzo.

Sekretarz Zarządu 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Wiedzy o Szczepieniach „Stop NOP” 
Justyna Socha:
Mam konkretną propozycję poprawki, którą przekaza-

łam państwu na piśmie i przesłałam drogą mailową. Chodzi 
o poprawki do art. 17 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o za-
pobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. 
Chodzi o rozszerzenie treści pktu 2 oraz dodanie ppktu a i b. 
Pkt 2 brzmiałby: „Wykonanie szczepienia ochronnego jest 
poprzedzane lekarskim badaniem kwalifikacyjnym oraz 

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z pań i panów senatorów chciałby jeszcze 

zabrać głos? Nie.
Czy ktoś z gości chce zabrać głos?
Proszę uprzejmie. Proszę przedstawiać się do mi-

krofonu.

Sekretarz Zarządu 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Wiedzy o Szczepieniach „Stop NOP” 
Justyna Socha:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni 

Goście!
Nazywam się Justyna Socha, reprezentuję Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach „Stop NOP”. Nie 
jesteśmy ruchem antyszczepionkowym ani sektą, jesteśmy 
rodzicami zatroskanymi o zdrowie naszych dzieci. Moje 
dziecko również miało problemy zdrowotne po szczepieniu, 
zostały nałożone na mnie grzywny, które miały przymusić 
mnie do dalszych szczepień.

Na początku chciałabym zadać panu ministrowi pyta-
nie: ile będą kosztowały szczepionki, które mają wejść do 
obowiązkowego kalendarza szczepień? Chodzi o szcze-
pienia przeciw HPV i przeciw pneumokokom. Co dziwne, 
w materiałach medialnych pojawia się również informacja 
o meningokokach, chociaż w uzasadnieniu ustawy nie ma 
wzmianki na temat szczepionki przeciw meningokokom. 
To jest moje pierwsze pytanie.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Chcę kontynuować.
Państwowy Zakład Higieny nie ma czego analizować, 

ponieważ według informacji, które uzyskujemy od setek 
rodziców, 99% niepożądanych odczynów poszczepiennych 
nie jest zarejestrowanych. Mogę przeczytać, jakie zdarzenia 
zgłosiło nam dwa tysiące dwustu rodziców. Są to zdarzenia, 
takie jak właśnie gorączka, opuchlizna, zaczerwienienie, 
wielogodzinny nieutulony płacz zwany przez rodziców 
krzykiem mózgowym, zaburzenia oddychania, duszności, 
wysypka, pokrzywka, AZS, alergia, regres rozwoju mowy, 
senność i zaburzenia snu, wymioty, biegunka, obniżenie od-
porności i ciągłe infekcje po każdej kolejnej dawce szcze-
pionki, drgawki, padaczka, encefalopatia poszczepienna, 
zapalenie mózgu lub opon mózgowych, wstrząs, apatia, 
brak reakcji na bodźce, problemy z napięciem mięśnio-
wym, zaburzenia neurologiczne, problemy z koncentra-
cją, nadwrażliwość sensoryczna, nadpobudliwość, utrata 
przytomności, zapalenia oskrzeli i płuc, bezdech, odczyny 
miejscowe, oczopląs, zez, zaburzenia widzenia, bezwład, 
niedowłady, porażenia, zaburzenia równowagi, bóle i za-
wroty głowy, zaburzenia pracy serca, zatrzymanie akcji 
serca, śpiączka, nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, krwiaki 
przymózgowe, wylewy, sepsa, utrata łaknienia oraz odra, 
świnka, różyczka poszczepienne. Zaznaczam, że są również 
zgłoszenia czterech przypadków śmierci. Żaden z tych 
przypadków nie został zarejestrowany jako niepożądany 
odczyn poszczepienny, mimo że śmierć miała miejsce jeden 
dzień lub dwa dni po szczepieniu. Mimo skargi złożonej 
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w tak zwanym łańcuchu chłodniczym, czyli procedurze 
zachowania stałej temperatury. W przypadku jakichkol-
wiek podejrzeń co do stabilności właściwości preparatów 
wycofywane są całe serie. Pamiętamy, że gdy Państwowa 
Inspekcja Farmaceutyczna podejmuje decyzję o wycofaniu 
serii jednej czy drugiej szczepionki lub preparatu immu-
nologicznego, zwykle odbywa się to przy bardzo dużym 
wzburzeniu społecznym. Potem szczepionki te są badane. 
Świadczy to o bardzo dobrym, wnikliwym, skrupulatnym 
i nieustającym nadzorze różnych organów państwa nad 
właściwym przeprowadzaniem szczepień.

W XXI wieku nie ulega także wątpliwości, że szczepie-
nia ochronne to jedna z najlepszych technologii medycz-
nych wytworzonych przez ludzkość. Dzięki szczepieniom 
ochronnym udało się nam na zawsze zlikwidować taką 
chorobę, jaką jest ospa prawdziwa, udało się nam także 
spowodować zupełną zmianę statusu epidemiologicznego 
żyjących dzisiaj populacji. Gdybyśmy pięćdziesiąt lat temu 
dyskutowali na tej sali o zasadności szczepień ochronnych, 
to pewnie pod drzwiami stałyby matki płaczące i wspomi-
nające swoje dzieci, które umarły na sepsę, zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych, zapalenie osierdzia czy z powodu 
szeregu innych, ciężkich powikłań wynikających z braku 
odporności na choroby zakaźne. Pięćdziesiąt lat temu nie 
było rodziny, w której ktoś nie straciłby brata albo siostry 
z powodu jakiejś koszmarnej choroby zakaźnej. Paradoks 
współczesności polega na tym, że sukces cywilizacyjny, 
jakim jest wprowadzenie powszechnych szczepień ochron-
nych, spowodował zupełny brak poczucia lęku przed cho-
robami zakaźnymi.

Dzisiaj Polacy bardziej obawiają się powikłań po szcze-
pieniach – wyraźnie wybrzmiało to także w głosie pani 
ze stowarzyszenia – niż rzeczywistych powikłań, śmierci 
bądź innych ciężkich stanów zdrowotnych wynikających 
z zachorowania na daną chorobę. Czasami paradoks ten 
doprowadza do dramatycznych decyzji rodziców, organi-
zują oni tak zwane ospa party. Polega to na tym, że swoje 
niezaszczepione przeciwko ospie dziecko zaprowadza się 
na spotkanie z innym dzieckiem, o którym wiadomo, że 
zachorowało na ospę, żeby zaraziło się tą chorobą i prze-
szło ją, zamiast przyprowadzić je na bezpieczne – zgod-
nie z aktualną wiedzą medyczną – szczepienie. Jest to nic 
innego jak powrót do historii medycyny. Wymyślono to 
w starożytnych Indiach, nazywało się to wariolizacją, ale 
było to kilka tysięcy lat temu.

Wydaje mi się, że zgodnie z dzisiejszą wiedzą, któ-
ra… Wiedza medyczna nie bazuje na przeświadczeniu, na 
obserwacjach pojedynczych rodziców, obserwacjach oby-
wateli, tylko na wnikliwych obserwacjach prowadzonych 
z poprawnością metodologiczną, badaniach naukowych, 
które muszą być odpowiednio randomizowane, zaślepione, 
muszą być podstawą do oceny, czy rzeczywiście mamy do 
czynienia ze związkiem przyczynowo-skutkowym, czy 
nie. Na podstawie tak szeroko zakrojonych badań ponad 
wszelką wątpliwość stwierdzono, że szczepienia ochron-
ne są bezpieczne. Oczywiście, tak jak każda technologia 
medyczna, wiążą się one z pewnym ryzykiem. Wszędzie 
na świecie zdarzają się odczyny poszczepienne, dlatego 
kolejne generacje szczepionek są coraz bardziej bezpieczne, 
coraz bardziej doskonałe.

przeprowadzeniem bardzo dokładnego potwierdzonego na 
piśmie wywiadu z pacjentem, rodzicami lub opiekunami 
prawnymi w przypadku, gdy pacjentem jest niepełnoletni, 
dotyczącego aktualnego stanu zdrowia, alergii, astmy, cho-
rób immunologicznych, neurologicznych oraz powikłań 
poszczepiennych u pacjenta i członków jego rodziny w celu 
wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia 
ochronnego. Lekarz przeprowadzający badanie kwalifi-
kacyjne ma obowiązek”; ppkt a: „poinformować pacjenta 
na piśmie, rodziców i opiekunów prawnych w przypadku, 
gdy pacjentem jest niepełnoletni, o wszystkich możliwych 
niepożądanych odczynach i powikłaniach poszczepien-
nych wymienionych w ulotce i charakterystyce produktu 
leczniczego danej szczepionki oraz w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie niepożądanych 
odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpozna-
wania i o konieczności niezwłocznego zgłoszenia ich leka-
rzowi”; ppkt b: „odnotowania w dokumentacji medycznej 
stanu zdrowia pacjenta po szczepieniu, gdy zgłasza on lub 
rodzic albo opiekun prawny, w przypadku, gdy pacjentem 
jest niepełnoletni, jego pogorszenie albo lekarz uzyskał 
o tym informację, aby w porę wychwycić stany zagrażające 
zdrowiu lub życiu i zapewnić prawidłowe diagnozowanie 
niepożądanych odczynów i powikłań poszczepiennych oraz 
właściwie ukierunkowane leczenie”.

Chciałabym zaznaczyć, że liczę na to, że ktoś z państwa 
przejmie te poprawki. Jeśli poprawki nie zostaną wpro-
wadzone do ustawy, będziemy apelować o jej odrzucenie. 
Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, proszę uprzejmie.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję.
Chciałbym zapewnić Wysoką Komisję, że w Polsce, tak 

jak w innych krajach europejskich, z olbrzymią staranno-
ścią przestrzegamy poprawności wykonywania wszystkich 
świadczeń zdrowotnych, w tym szczepień ochronnych. 
W Polsce istnieje szereg przepisów identycznych z prze-
pisami funkcjonującymi w innych krajach europejskich, 
na podstawie których – zresztą zgodnie z wytycznymi 
Światowej Organizacji Zdrowia – rozpoznaje się, raportuje 
się i odnotowuje się powikłania.

Przedmiotem niezrozumienia strony społecznej bar-
dzo często jest przeświadczenie o tym, że występowanie 
zdarzeń w bliskiej odległości czasowej – tak zwana ko-
incydencja – jest tożsame z przyczynowością, a przecież 
tak nie jest. My, specjaliści w zakresie medycyny, wiemy 
o tym, że fakt występowania dwóch zdarzeń jednoczasowo 
nie oznacza, że jest pomiędzy nimi związek przyczynowo- 
-skutkowy. Jesteśmy bardzo wrażliwi na bezpieczeństwo 
wykonywanych szczepień i jakość preparatów stosowa-
nych do szczepień, dlatego zgodnie z wymogami produ-
centa najczęściej wszystkie preparaty podlegają nadzorowi 
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przeciwko gruźlicy powinien zgłosić się w ciągu dwunastu 
miesięcy. W jaki sposób rodzice, którzy nie dysponują tą 
informacją, tylko bardzo często słyszą jakieś, że tak po-
wiem, pejoratywne określenia na ten temat, słyszą o jakichś 
najgorszych przypadkach, mogą podejść do tego odpowie-
dzialnie, świadomie i mogą wiedzieć, że coś wymaga zgło-
szenia? Nawet jeżeli pójdą do innego lekarza i po prostu nie 
zasygnalizują, że zostało wykonane szczepienie, to lekarz, 
że tak powiem, może się nie domyślić, może nie zgadnąć, że 
wystąpił ten związek. Tak właśnie wygląda system rejestra-
cji i obserwacji niepożądanych odczynów poszczepiennych. 
Odnoszę się do zapewnienia, że te przypadki są zgłaszane 
i wnikliwie badane. Nie ma tej informacji, rodzic jej nie 
otrzymuje, wobec tego statystyki są takie niskie.

Druga sprawa, którą chciałbym poruszyć, wiąże się 
z tym, co zostało powiedziane na temat utrzymania obo-
wiązku szczepień. Znajdujemy się w sali, w której jest 
zdjęcie papieża Jana Pawła II… Chcę jednak mówić, 
abstrahując w ogóle od kwestii religii. Niektóre szcze-
pionki są produkowane przy wykorzystaniu linii komór-
kowych pochodzących z aborcji. Dla wielu rodziców jest 
to nieetyczne, że tak powiem, nie do przyjęcia. Jak można 
zmuszać kogoś do tego, żeby podał taką szczepionkę lub 
z niej skorzystał?

Ostatnią kwestią, którą chciałbym jeszcze poruszyć, jest 
właśnie kwestia wspomnianej publikacji w czasopiśmie 
„The Lancet”. Akurat wspomniany doktor Wakefield nadal 
pracuje, tylko po prostu wyjechał do innego kraju i nie miał 
czasu jeździć. Jego współpracownik, który razem z nim 
prowadził badania, został oczyszczony ze wszystkich zarzu-
tów. Jeżeli zapoznamy się z pismami Światowej Organizacji 
Zdrowia na temat tego, jakie powikłania obserwuje się po 
szczepieniach, to zobaczymy, że są to powikłania związane 
z uszkodzeniami mózgu. Są to różne mikrouszkodzenia, 
mikroschorzenia. Nie da się wykluczyć związku szczepień 
i rozwoju autyzmu oraz wpływu szczepień na tę kwestię. 
Nie mówię, że to jest jedyny czynnik, który determinuje, ale 
dokumenty dotyczące możliwych powikłań mówią wprost, 
że encefalopatia, różne drgawki poszczepienne wskazują 
na pewne mikrouszkodzenia mózgu, a autyzm jest niejako 
właśnie takim zbiorem uszkodzeń. Trudno odnaleźć de-
finicję autyzmu, ale autyzm wskazuje właśnie na pewne 
dysfunkcje, które dzieją się w mózgu.

Dlatego chciałbym zapytać, czy informowanie rodziców 
poprzez stronę Ministerstwa Zdrowia o tym, czym jest nie-
pożądany odczyn poszczepienny, zostanie udoskonalone, 
a statystyki zostaną uzupełnione w celu polepszenia wiedzy 
rodziców. Czy mogę liczyć na to, że gdy następnym razem 
jako rodzic pójdę zaszczepić dziecko, to dostanę ulotkę 
szczepionki wyjętą z pudełka lub z jakiegoś miejsca, czy 
będzie tak, że pani pielęgniarka będzie szukała tej ulotki 
przez dwadzieścia pięć minut?

Moje ostatnie pytanie. Była też mowa o pilnej i uważnej 
obserwacji. Ostatnio w Olsztynie był przypadek, że dziecko 
dostało dawkę szczepionki dla osoby dorosłej, pomimo że 
pani wykonująca szczepienie powinna wizualnie ocenić 
tę szczepionkę, czy nie ma tam, że tak powiem, czegoś, 
co wskazywałoby na jakieś zmiany bądź luki w łańcuchu 
chłodniczym. Mam jeszcze takie pytanie… Wszyscy wiemy, 
że czasami wycofywane są serie szczepionek, prawda?

Dzisiaj świetnie wiemy, że nieprawdą jest to, że szcze-
pienia ochronne powodują obniżenie odporności, nieprawdą 
jest to, że szczepienia ochronne powodują autyzm. Fatalnie 
się stało, że pismo „The Lancet” opublikowało kiedyś pu-
blikację na ten temat, ale pamiętajmy o tym, że następnie 
przeprosiło za publikację, a autor publikacji, zdaje się, 
został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lekarza.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Szereg innych działań… Jeszcze raz chciałbym uspo-

koić Wysoką Komisję, a także panią. Szczepienia są 
bezpieczne, są one dzisiaj podstawą kreowania zdrowej 
populacji. Dzięki szczepieniom ochronnym nie choruje 
ona na częste choroby zakaźne, które powodują znacznie 
gorsze powikłania niż rzadko zdarzające się – aczkolwiek 
faktycznie zdarzające się – niebezpieczne powikłania po 
szczepieniach.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby zabrać głos w tej 

sprawie?
Czy pana wypowiedź będzie podobna do wypowiedzi 

pani, czy…
(Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wiedzy 

o Szczepieniach „Stop NOP” Włodzimierz Pawelec: 
Chciałbym wypowiedzieć się w sprawie konkretnych in-
formacji, które zostały przedstawione.)

Proszę.

Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Wiedzy o Szczepieniach „Stop NOP” 
Włodzimierz Pawelec:
Panie Przewodniczący! Panie i Panowie Senatorowie! 

Szanowni Goście!
Nazywam się Włodzimierz Pawelec, reprezentuję 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach 
„Stop NOP”.

Kilka razy usłyszeliśmy tutaj zapewnienie, że kwestia 
powikłań jest bardzo dobrze monitorowana i że chodzi 
o kilka przypadków. Niestety od ponad trzystu trzydzie-
stu dni czekam na odpowiedź z kancelarii Ministerstwa 
Zdrowia w sprawie informacji zawartej na stronie inter-
netowej Ministerstwa Zdrowia. Rodzic, który chce spraw-
dzić, czy coś mogło być powikłaniem, widzi informację: 
„Jeżeli twoje dziecko trzy dni po szczepieniu miało na-
stępujące objawy”… Jak wiemy, rozporządzenie na te-
mat rejestrowania i obserwacji niepożądanych odczynów 
poszczepiennych mówi o okresie czterech tygodni. Skoro 
na stronie ministerstwa jest informacja o trzech dniach 
i pomimo wysłania pisma wskazującego na różnicę między 
informacją a treścią rozporządzenia, nie zmieniło się to od 
ponad trzystu trzydziestu dni, to ja jako rodzic czuję się 
wprowadzony w błąd.

Ponadto jestem ojcem czwórki dzieci. Nigdy w życiu 
nie dostałem do ręki ulotki. Jedno z pierwszych zdań na 
ulotce mówi o tym, że pacjent powinien zatrzymać ulot-
kę. Jeżeli wystąpią niepokojące objawy, powinien zgłosić 
się w ciągu czterech tygodni, a w przypadku szczepienia 
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Przewodniczący Rafał Muchacki:

Proszę panią magister tylko o zdanie Biura Legisla-
cyjnego.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Jeśli chodzi o materię ustawy rozpatrywanej przez ko-
misję, to nasza opinia została przedstawiona na piśmie.

(Przewodniczący Rafał Muchacki: Chodzi mi właśnie 
o to, żeby pani magister nam to powiedziała.)

Chciałabym powiedzieć, że nasze uwagi są uwagami 
natury ściśle legislacyjnej. Jeśli chodzi o kwestię noweliza-
cji art. 1 w pkcie 2 i w pkcie 3 – chodzi mi o to, jak zostało 
to zredagowane legislacyjnie – to chciałabym powiedzieć, 
że zasady techniki prawodawczej przewidują obowiązek 
przytaczania całego brzmienia przepisu. Jest to taka nad-
miernie skrótowa redakcja, wydaje się, że powinno to być 
bardziej rozbudowane.

Druga kwestia dotyczy art. 1 pkt 4 lit. b. Chciałabym 
tylko zwrócić uwagę na to, że przypisanie ustalania pla-
nowanego kosztu zakupu szczepionek ministrowi zdrowia 
i prezesowi funduszu… Moja wątpliwość wiąże się z tym, 
że minister i prezes funduszu nie są równorzędnymi or-
ganami, więc kwestia ustalenia przez nich… Wydaje się, 
że taka redakcja może budzić wątpliwości. W jakim try-
bie mają to ustalać? Nie zostało to uszczegółowione, stąd 
to pytanie. Takie przedstawienie sprawy nie wydaje się 
właściwe, bo właściwie minister jest organem, który ma 
większe kompetencje.

Kolejna kwestia. Chciałabym tylko zapytać o wytyczną 
przy ustaleniu… Właściwie o jaki zbiór podmiotów cho-
dzi? Jest mowa o ubezpieczonych w wieku do lat sześciu, 
potem mówi się o osobach w wieku do lat dziewiętnastu, 
ale już nie ma mowy o tym, że mają być one ubezpieczo-
ne. Właściwie jest to tylko pytanie legislatora, który nieco 
drąży temat, ale wydaje mi się, że… Czy to jest jasne? 
Być może jest to dla państwa jasne, dlatego prosiłabym 
o komentarz.

Art. 2 pkt 2 lit. d ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi dotyczy delegacji dla 
ministra zdrowia. Mówi się o podmiotach… To są podmioty 
obowiązane, a nie zobowiązane. Wydaje mi się, że chodzi tu 
o podmioty obowiązane. Zresztą widać to w art. 2 w pkcie 2 
znajdującym się na stronie 3 dotyczącym art. 18, do którego 
dodaje się ust. 6a, jest tam mowa o podmiotach obowiąza-
nych. Określenia takie jak „obowiązany” i „zobowiązany” 
często są mylone. Myślę jednak, że w tym przypadku raczej 
nie ma wątpliwości, że chodzi o obowiązek ustawowy, a nie 
o zobowiązanie, które jest stosunkiem cywilnoprawnym. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dobrze.
Panie Ministrze, bardzo proszę o ustosunkowanie się 

do opinii pani magister.

(Przewodniczący Rafał Muchacki: Bardzo prosiłbym 
pana o…)

Tak, to już ostatnie zdanie. Czy kiedykolwiek dzieci 
zaszczepione szczepionkami, które potem zostały wycofa-
ne, były później badane, obserwowane w celu wyklucze-
nia wpływu szczepionek na ich dalszy rozwój i zdrowie? 
Dziękuję bardzo.

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję panu za wystąpienie.
Mogę tylko apelować do ministerstwa, żeby bardziej 

dbało o stronę internetową i żeby informacje były dostępne 
w poradniach dla dzieci. To mogę zrobić.

Bardzo prosiłbym panią magister legislator o zabranie 
głosu…

Pani senator chciałaby się jeszcze wypowiedzieć?
Proszę uprzejmie.

Senator Dorota Czudowska:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Panie Ministrze, to może nie będzie pytanie, tylko głos 

w dyskusji. Oczywiście jeśli chodzi o to, co powiedział pan 
o roli szczepionek i osiągnięciu cywilizacyjnym, to nikt 
przytomny nie powie, że jest inaczej.

Skoro są nowe wyzwania związane właśnie z po-
wszechnością szczepień, z dostępnością szczepień i są 
zgłaszane postulaty rodziców, to może warto byłoby jed-
nak przyjrzeć się temu i stworzyć takie procedury, które 
spełniałyby oczekiwania, bo wciąż jest konflikt. Strona 
społeczna nie jest wysłuchiwana w taki sposób, żeby było 
to potem odzwierciedlone w praktyce. Godzinę temu 
procedowaliśmy ustawę, która – jak powiedział profesor 
Lew-Starowicz – dotyczy kilkudziesięciu osób chorych 
w Polsce. Procedowaliśmy całą osobną ustawę. Sam pan 
tutaj… Powiedzieliście państwo, że jest tysiąc kilkaset 
przypadków powikłań. Nie chcemy tego w jakiś sposób 
ustawowo zabezpieczyć? Może warto byłoby się jednak 
nad tym wszystkim zastanowić.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Jest to bardzo słuszny głos w dyskusji, tylko że dzisiaj 

mówimy o sposobie finansowania.
Chciałbym, żeby pani magister wypowiedziała się na 

temat tej konkretnej nowelizacji.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Bożena Langner:

Na temat tej ustawy w ogóle czy na temat propozycji, 
która…

(Głos z sali: Tej zmiany.)
Tej zmiany w art. 17? Bo jeśli chodzi o…
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Przewodniczący Rafał Muchacki:
Proszę o zajęcie miejsc, bo chciałbym rozpocząć trzecią 

część posiedzenia Komisji Zdrowia.
Dzień dobry. Po raz trzeci witam serdecznie wszyst-

kich państwa in gremio, oczywiście z panem ministrem 
na czele.

Trzeci punkt porządku obrad naszej komisji to rozpa-
trzenie zmiany ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 
oraz niektórych innych ustaw.

Może bez zbędnych wstępów poproszę pana ministra 
o zabranie głosu.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Cezary Cieślukowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Szanowna Komisjo! Szanowni 

Goście!
Rozpatrywany dzisiaj przez Komisję Zdrowia Senatu 

projekt zmiany ustawy o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej wraz ze zmianą innych ustaw był przedmiotem, 
można powiedzieć, wielomiesięcznych uzgodnień, nego-
cjacji pomiędzy środowiskiem pielęgniarek i położnych 
a Ministerstwem Zdrowia. Zapisy zawarte w projekcie usta-
wy są wyrazem wspólnego dążenia do poprawy zarówno 
sytuacji materialnej pielęgniarek, jak i poprawy ich sytuacji 
w zakresie wykonywania zawodu, kształcenia podyplomo-
wego, zwiększania kompetencji, oraz dążenia do bardziej 
efektywnego sposobu wykonywania oceny spełniania mi-
nimalnych norm zatrudnienia przez podmioty lecznicze. 
W ustawie zostały odzwierciedlone postulaty środowiska 
oraz stanowisko ministra zdrowia w tej sprawie, zatem jak 
najbardziej popieramy wdrożenie tej ustawy.

Powiem krótko, jakie istotne kwestie zostały ujęte 
w ustawie. Zgodziliśmy się co do tego – i zostało to zapi-
sane – aby za wykonywanie zawodu pielęgniarki i położ-
nej uznać także nauczanie przez pielęgniarkę lub położną 
innych zawodów medycznych, jeżeli w ich programach 
kształcenia wymagany będzie udział pielęgniarki lub po-
łożnej. Jest to lepsze wykorzystanie kwalifikacji zawo-
dowych pielęgniarek i położonych oraz rozszerzenie ich 
możliwości zawodowych o kształcenie w innych zawodach 
medycznych.

Ustawa wprowadza przepis dotyczący okresu niewyko-
nywania zawodu pielęgniarki i położnej. Zwracamy uwagę 
na to, kiedy rozpoczyna się okres niewykonywania zawodu, 
regulujemy pewne zasady z tym związane. Okres ten roz-
poczyna się z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy 
czy stosunku o pracę. Wskazujemy na to, że przeszkole-
nie, którego odbycie jest konsekwencją niewykonywania 
zawodu przez okres dłuższy niż pięć lat, będzie wliczać 
się do okresu wykonywania zawodu, a zatem nieco skróci 
ono czas niewykonywania zawodu.

Wprowadza się również zapisy… Zmiany w ustawie 
wprowadzają ułatwienia dla cudzoziemców. Wprowadzamy 
rozwiązanie, zgodnie z którym odbycie stażu adaptacyjnego 
we wskazanym podmiocie leczniczym będzie można uznać 
za równoważne z odbyciem przeszkolenia. Tym samym 

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Według nas tak naprawdę… Oczywiście dziękujemy za tak 

wnikliwe przejrzenie treści ustawy. Pani mecenas jak zawsze 
podnosi naszą wrażliwość i wskazuje na naszą niedoskonałość 
w zakresie formułowania przepisów prawa, które wspólnie pro-
cedujemy. W moim przekonaniu postulowane zmiany de facto 
nie wpłyną na zmianę zakresu regulacji z uwagi na fakt, że… 
Mylenie podmiotów obowiązanych z podmiotami zobowiąza-
nymi rzeczywiście jest pewnym – jak to kiedyś powiedziałem – 
sprzeniewierzeniem się kulturze legislacyjnej, jednak w moim 
przekonaniu bez tych wszystkich poprawek pani mecenas prze-
pisy de facto nie mogą być odczytane błędnie.

Mam takie wrażenie… Usiłowałem zrozumieć istotę 
uwag, bo pani mecenas, wskazując nam na nieścisłości za-
pisu… W moim przekonaniu nieścisłości te nie niosą za sobą 
zmienionej normy prawnej albo normy, która w praktyce mo-
głaby spowodować, że przepisy nie będą funkcjonowały albo 
uniemożliwią zrealizowanie nadrzędnego celu ustawy.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Szanowni Państwo, proponuję przegłosowanie ustawy.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem zmiany 

ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych oraz ustawy o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi?

(Głos z sali: Bez poprawek?)
Bez poprawek.
Kto jest za? (2)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał? (2)
Dziękuję bardzo.
Kto z państwa senatorów chciałby być sprawozdawcą?
Pan senator Śmigielski. Dobrze.
Nikt z państwa nie zgłasza sprzeciwu.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Wszyscy jesteśmy za. Dobrze.
Szanowni Państwo, zamykam omawianie tego punktu 

porządku obrad senackiej Komisji Zdrowia.
Dziękuję bardzo.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
W tej chwili nie można już zabierać głosu w dyskusji.
(Sekretarz Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Wiedzy o Szczepieniach „Stop NOP” Justyna Socha: Nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi od pana ministra.)

Pan minister nie musi odpowiadać.
(Głos z sali: Oczywiście.)
(Sekretarz Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

Wiedzy o Szczepieniach „Stop NOP” Justyna Socha: W ta-
kim razie zadamy pytania na piśmie.)

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Zarządzam pięć minut przerwy.
Potem zajmiemy się omawianiem punktu trzeciego, 

dobrze?
(Przerwa w obradach)
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Zmieniamy przepisy dotyczące efektywniejszego 
i kompleksowego sposobu oceny spełniania obowiązku 
ustalania norm zatrudnienia i spełniania minimalnych norm 
zatrudnienia. Będzie to oceniane w formie ankiet oraz 
kontroli podmiotów prowadzących działalność leczniczą. 
Uzupełniamy również katalog zadań realizowanych przez 
samorząd zawodowych pielęgniarek i położnych o nowe 
zadania, które będą finansowane z budżetu państwa.

To wszystko, co zostało ujęte w proponowanej zmianie 
przyjętej przez Sejm, minister zdrowia ocenia pozytywnie 
i rekomenduje do przyjęcia przez Senat. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać głos?
(Senator Stanisław Gogacz: Ja chciałbym.)
Pan senator Gogacz. Proszę.

Senator Stanisław Gogacz:

W materiale, którym dysponuję, jest mowa o tym, że je-
żeli chodzi o cudzoziemców, to prawo wykonywania zawo-
du może być przyznane osobom posiadającym zezwolenie 
na pobyt stały, a uchodźcy… Widziałem to w materiale sej-
mowym, a w materiale senackim tego nie widzę, chyba że 
po prostu nie mogę tego znaleźć. Proszę o informację, gdzie 
to jest. Pracowałem też na materiale sejmowym. Kiedy pan 
minister o tym powiedział, sprawdziłem to w materiale 
senackim i nie mogłem tego znaleźć. Była tam także mowa 
o jeszcze jednej kategorii osób, o cudzoziemcach mających 
jeszcze inny status.

Przy okazji chciałbym zapytać o osoby posiadające 
Kartę Polaka. Siłą rzeczy jest to ustawa, w której jest za-
pisane, że cudzoziemcy narodowości polskiej posiadający 
Kartę Polaka mogą podjąć pracę. Rozumiem, że w tym 
przypadku też mogą ją podjąć, ale chyba nie trzeba tego 
wyszczególniać.

Jeżeli chodzi o materiał porównawczy, to chciałbym 
zapytać… Mam nadzieję, że pracuję już na właściwym 
materiale. W art. 15a pkt 2 jest zmiana. Chciałbym się tylko 
upewnić, rozumiem, że chodzi tu tylko o literówkę. Dodaje 
się sformułowanie: „oraz pielęgniarka i położona posiadają-
ce tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa”. Wcześniej 
recepty mogły wypisywać tylko pielęgniarki posiadające 
właśnie wykształcenie wyższe, studia wyższe.

Chciałbym zadać także pytanie dotyczące ustawy o sys-
temie oświaty. Chciałbym zapytać, jak to teraz wygląda, 
bo kiedy otrzymałem… Była taka akcja prowadzona przez 
panie pielęgniarki: dyżur bez pielęgniarki i położnej czy 
dyżur bez pielęgniarki. Dostaliśmy raport przygotowany 
przez środowisko pielęgniarek i położnych. Jedna z tabel 
informowała o tym, ile jest poszczególnych specjalizacji 
wśród pielęgniarek. Z tego co pamiętam, najwięcej jest 
pielęgniarek anestezjologicznych, a najmniej jest higieni-
stek i pielęgniarek zajmujących się sprawami społeczny-
mi. W ustawie o oświacie jest informacja mówiąca o tym, 
że wprowadza się zmiany dotyczące szkół publicznych. 
W celu realizacji zadań statutowych szkoła powinna zapew-

w praktyce czas szkoleń cudzoziemców zamierzających 
wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na terytorium 
Polski będzie skrócony z dwunastu do sześciu miesięcy.

Rozszerzamy również kategorię cudzoziemców, którym 
może być przyznane prawo wykonywania zawodu, między 
innymi o rezydentów długoterminowych i cudzoziemców, 
którym nadano status uchodźcy. Wprowadzamy również 
przepis regulujący zasadę potwierdzania znajomości ję-
zyka polskiego. Będzie to musiało być udokumentowane 
urzędowym poświadczeniem wydanym przez właściwą 
instytucję, po wejściu w życie zmian w ustawie o języku 
polskim będzie to certyfikat.

Ponadto wyjaśniamy, że osobom, które kiedyś ukoń-
czyły szkołę medyczną, liceum medyczne, szkołę poli-
cealną bądź maturalną i nie uzyskały stwierdzenia prawa 
wykonywania zawodu, nie będziemy ograniczać terminu 
uzyskania takiego stwierdzenia. W obecnej ustawie termin 
ten jest ograniczony do końca ubiegłego roku.

Wprowadzamy również możliwość uzyskania du-
plikatu zagubionych dokumentów potwierdzających 
prawo wykonywania zawodu wydawanych przez okrę-
gowe izby pielęgniarek i położnych. Ustalamy kadencyj-
ność dla członków Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół 
Pielęgniarek i Położnych, ograniczamy możliwość pełnie-
nia funkcji do dwóch kadencji. Doprecyzowujemy przepisy 
związane z wymiarem urlopu szkoleniowego, dodajemy 
możliwość uzyskania urlopu na czas przygotowania do 
egzaminu państwowego w wymiarze do sześciu dni robo-
czych. Zmieniamy przepisy dotyczące liczby miejsc szko-
leniowych na szkoleniach związanych z uzyskiwaniem 
specjalizacji. Przepis określa, że Ministerstwo Zdrowia, 
przeznaczając określone środki z budżetu państwa, może 
wykorzystać je w całości, a nie tylko na jednoznacznie 
określoną liczbę miejsc specjalizacyjnych. W poprzednim 
okresie powodowało to oszczędności, które nie mogły być 
przeznaczone na zwiększenie liczby specjalizacji, zmiana 
przepisu nam to umożliwi.

Poprawiamy również pewien błąd merytoryczny w za-
pisach ustawy związany z uprawnieniem pielęgniarek i po-
łożnych z tytułem specjalisty do wystawiania recept na zle-
cenie lekarza w ramach kontynuacji leczenia. Specjalistki 
miały możliwość wystawiania recept, ordynowania nowych 
leków, a nie miały możliwości wystawiania recept w ra-
mach kontynuacji leczenia, zostało to poprawione.

Przy okazji zmiany ustawy o zawodach pielęgniarki 
i położnej zmieniamy również inne ustawy. Ujednolicamy 
wymogi w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki 
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach publicz-
nych. Ujednolicenie to jest określone zgodnie z przepisami 
szczegółowymi zawartymi we właściwych rozporządze-
niach ministra zdrowia.

Znosimy określony w ustawie o działalności leczni-
czej wymóg dwuletniego doświadczenia w przypadku 
wykonywania zawodu w ramach indywidualnej praktyki 
pielęgniarskiej. Uznajemy, że narusza to prawo swobo-
dy wykonywania działalności gospodarczej. A zatem po 
wprowadzeniu tego przepisu pielęgniarka, która ukończy-
ła studia i uzyskała prawo wykonywania zawodu, będzie 
mogła wykonywać zawód również w formie indywidualnej 
praktyki pielęgniarskiej.
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Zdaje się, że tym momencie, gdy nie ma mowy o osobach 
o statusie uchodźcy, kłóci się to z podstawową intencją 
ustawy. Gdzie to zniknęło?

(Głos z sali: W art. 3 ustawy jest mowa o cudzoziem-
cach posiadających zezwolenie na pobyt stały.)

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Cezary Cieślukowski:
W art. 3 ustawy jest zapis dotyczący tylko cudzo-

ziemców… Nie, w art. 3 ustawy jest zapisane… Ilekroć 
w ustawie jest mowa o cudzoziemcach, rozumie się przez 
to cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt cza-
sowy, obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie 
na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej 
– w pkcie d – cudzoziemców, którym w Rzeczypospolitej 
Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony 
uzupełniającej. Czyli są to te wszystkie kategorie, które 
wymieniłem. Dlatego jestem zaskoczony takim pytaniem 
i wahaniem pana senatora.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Przewodniczący Rafał Muchacki: O którym…)
To jest obecnie obowiązujący tekst ustawy.
(Senator Stanisław Gogacz: Pracujemy na materiale 

senackim, chciałbym wiedzieć, w którym miejscu jest…)
Druk senacki pokazuje tylko poprawki, które zostały 

wprowadzone w zmienionej ustawie. Cytując ten zapis, 
przywołałem kategorię osób, których dotyczy zmiana prze-
pisu o cudzoziemcach. Czyli powiedziałem o tym, jakie 
kategorie cudzoziemców obejmują zmiany, ułatwienia 
dotyczące odbywania stażu adaptacyjnego.

(Przewodniczący Rafał Muchacki: Moment…)

Senator Stanisław Gogacz:
Mam materiał porównawczy, na którym pracujemy. 

W materiale porównawczym jest art. 35, w którym jest 
informacja: „Cudzoziemcowi może być przyznane prawo 
wykonania zawodu na stałe albo na czas określony, jeżeli 
– pkt 1 – posiada zezwolenie na pobyt stały”. Nie mam zaś 
informacji o tym, że…

(Przewodniczący Rafał Muchacki: To jest w ustawie, 
a to jest nowy zapis, który jest wprowadzany.)

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Cezary Cieślukowski:
My nie nowelizowaliśmy przepisu art. 3.
(Przewodniczący Rafał Muchacki: On był.)
Definiuje on wszystkie kategorie cudzoziemców, które 

w rozumieniu tej ustawy…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Może poprosimy panią legislator o komentarz.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Panie Ministrze…
Proszę.

nić uczniom możliwość korzystania z gabinetu profilaktyki 
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej spełniającego szcze-
gółowe wymagania itd. Mówi się właśnie o pielęgniarce 
higienistce. Chciałbym zapytać, jak to teraz wygląda. Ile 
jest tych gabinetów profilaktyki zdrowotnej?

Obecnie też jest zapis mówiący o gabinecie profilaktyki 
zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. Tu zaś dopisuje-
my, że chodzi o gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej spełniający szczegółowe wymagania itd. 
Dalej jest zapis: „w części dotyczącej warunków realizacji 
świadczeń gwarantowanych pielęgniarki lub higienistki 
szkolnej”. No właśnie. Czy w sytuacji, kiedy jest mało 
pielęgniarek – mówią o tym środki masowego przekazu, 
dowiadujemy się o tym także z raportu – uda się spełnić ten 
wprowadzany wymóg? Jak to teraz wygląda? Mam takie 
pytanie. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie, Panie Senatorze.
Proszę uprzejmie, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Cezary Cieślukowski:

W art. 35 jest zapisane: „Cudzoziemcowi może być 
przyznane prawo wykonywania zawodu na stałe lub na 
czas określony, jeżeli posiada zezwolenie na pobyt stały”. 
Zmieniony zapis, który proponujemy, otrzymuje brzmienie: 
„Art. 35”…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Zrozumiałem, że pan senator pytał o rozszerzenie ka-

tegorii cudzoziemców. O to chodzi?
(Senator Stanisław Gogacz: Jest mowa o cudzoziem-

cach posiadających zezwolenie na pobyt stały, ministerstwo 
zaś miało…)

Chodzi o rezydentów długoterminowych i cudzoziem-
ców, którym nadano status uchodźcy.

(Senator Stanisław Gogacz: Ale tu nie ma takiej ka-
tegorii.) 

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Panie Ministrze, myślę, że… W ustawie w ogóle nie 

ma tego zapisu.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary 

Cieślukowski: W ustawie nie ma tego zapisu, ale w komen-
tarzu do ustawy…)

Senator Stanisław Gogacz:

Panie Przewodniczący, w tym momencie powstaje py-
tanie… Z tego, co wywnioskowałem z rozmów z paniami 
pielęgniarkami, wynika, że intencją ustawy było to, żeby 
w sytuacji, kiedy jest mało pielęgniarek, rozszerzyć moż-
liwość wykonywania zawodu również dla cudzoziemców. 
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Zakładamy, że oczywiście główny ciężar przystosowa-
nia gabinetów medycyny szkolnej do wymogów rozporzą-
dzenia ministra zdrowia będzie realizowany przez samo-
rządy różnych szczebli. W bieżącym roku Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, popierając inicjatywę ujednolicenia 
standardów wyposażenia, w ramach części oświatowej 
subwencji ogólnej przewidziało tak zwaną rezerwę celową 
w wysokości 0,4% części oświatowej subwencji ogólnej 
przeznaczoną na wyposażenie, doposażenie bądź remonty 
pomieszczeń przeznaczonych na gabinety. Wnioski zostały 
złożone przez około tysiąc samorządów, czyli przez ponad 
1/3 samorządów z terenu całego kraju. W projekcie rozpo-
rządzenia zapisaliśmy, że okres przejściowy dla obowiązku 
dostosowania gabinetów będzie trwał do 1 września przy-
szłego roku, więc zakładamy, że w przyszłym roku w re-
zerwie subwencji ogólnej zostaną przewidziane takie same 
bądź zwiększone środki. A zatem zdecydowana większość 
samorządów będzie mogła korzystać z subwencji oświato-
wej i pomocy ze strony budżetu państwa. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Wypowie się jeszcze pan senator.
Proszę.

Senator Stanisław Gogacz:

Te dwadzieścia dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem 
szkół to są tak zwane szkoły dla dorosłych? Ustawa wy-
mienia kategorię szkół dla dorosłych. Chodzi o szkoły dla 
dorosłych czy również o szkoły podstawowe? W art. 67 
w pkcie 2 ustawy, o którą pytałem, mówi się o tym, że 
wymogi muszą spełniać szkoły dla dorosłych. Rzadko uży-
wa się sformułowań „szkoła dla dorosłych”, „szkoła dla 
dzieci”, ale jest tu taka kategoria. Byłem ciekaw…

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Cezary Cieślukowski:
Ta informacja dotycząca…
(Brak nagrania)

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Rozumiem. Dobrze.
Pan senator Śmigielski. Proszę bardzo.

Senator Bogusław Śmigielski:
Panie Przewodniczący! Panie Ministrze! Wysoka 

Komisjo!
Mam tylko taką informację dla pana ministra. To nie 

samorządy ani szkoły wyposażają pomieszczenia czy ga-
binety, lecz najczęściej zakłady opieki zdrowotnej, które 
biją się dziś o kontrakt. Szkoły bardzo mocno to wykorzy-
stują. Mówią: podpiszemy z wami kontrakt, podpiszemy 

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel:
Postaram się wyjaśnić, na czym może polegać pro-

blem. Art. 35 ust. 1 pkt 1 nie jest przedmiotem noweliza-
cji, choć rzeczywiście na wcześniejszym etapie pojawiła 
się taka zmiana w projekcie. Nie jestem w stanie teraz 
powiedzieć, kiedy została ona wyeliminowana. W usta-
wie przekazanej Senatowi przepis ten nie jest już nowe-
lizowany, ale zmieniane są inne przesłanki, od których 
zależy uprawnienie cudzoziemca do uzyskania prawa do 
wykonywania zawodu. Chodzi o pkt 8 w art. 35 ust. 1, 
dotyczy on skrócenia z roku do sześciu miesięcy stażu 
adaptacyjnego będącego jednym z warunków uzyskania 
prawa do wykonania zawodu przez cudzoziemca, a także 
o dodanie ust. 1a w art. 35, który przewiduje, że odbycie 
takiego stażu adaptacyjnego jednocześnie załatwia pro-
blem dodatkowego przeszkolenia. To są zmiany, które 
dotyczą cudzoziemców.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dobrze. Dziękuję bardzo, Pani Magister.
Czy jeśli chodzi o inne uwagi pana senatora…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary 

Cieślukowski: Tak.)
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Cezary Cieślukowski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator pytał o to, jak wygląda sytuacja w szkołach 

związana z gabinetami, pielęgniarkami i higienistkami. 
Według informacji dotyczących poprzedniego roku szkol-
nego zebranych przez nas na podstawie danych Instytutu 
Matki i Dziecka z lipca bieżącego roku ogółem w szko-
łach… W Polsce jest dwadzieścia dwa tysiące pięćset 
osiemdziesiąt jeden szkół. W tych szkołach funkcjonuje 
łącznie dwanaście tysięcy czterysta siedem gabinetów, 
a trzy tysiące czterysta trzydzieści jeden szkół korzysta 
z gabinetów, które są w innych szkołach, ale w tych samych 
budynkach. Czyli możemy powiedzieć, że na dwadzieścia 
dwa tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden szkół łącznie pięt-
naście tysięcy osiemset trzydzieści osiem dysponuje gabi-
netami medycyny szkolnej. Gabinety te są wykorzystywane 
do świadczenia usług profilaktyki zdrowotnej i pomocy 
przedlekarskiej realizowanych przez tak zwane pielęgniarki 
środowiska nauczania i wychowania. Obecnie kontrak-
ty z Narodowym Funduszem Zdrowia ma sześć tysięcy 
dziewięćset dziesięć pielęgniarek, tysiąc sześć higienistek 
szkolnych i trzydzieści jeden położnych.

Rzeczywiście liczba osób wykonujących zawód me-
dyczny, jakim jest higienistka szkolna, powoli ulega 
zmniejszeniu na korzyść liczby pielęgniarek środowiska 
nauczania, ale zgodnie z wykształceniem higienistki rów-
nież mają prawo do wykonywania zawodu w obszarze 
opieki nad dziećmi i młodzieżą. Tak że taka jest sytuacja 
kadrowa i sytuacja lokalowa, jeśli chodzi o gabinety.
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w art. 3 ust. 1 pkt 3 i 4, w miejscu określonym w umo-
wie o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Innymi słowy, 
oznacza to, że samorządy, które nie będą mogły spełnić 
wymagań, oraz ewentualnie samorządy, które mają już ga-
binety, ale nie będą w stanie dostosować ich do wymogów 
dwóch rozporządzeń wymienionych na jednej kartce A4, 
zgodnie z rozporządzeniem, zgodnie z umową przeniosą 
tę odpowiedzialność na lokalne SPZOZ.

Jeszcze jedna kwestia. Chodzi o to, żeby jednostki sa-
morządu terytorialnego nie były zaskakiwane działaniem 
posłów i miały możliwość racjonalnego planowania wydat-
ków. Tyle chciałem powiedzieć na ten temat. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Proszę mi przypomnieć… Mówił pan, że reprezentuje 

pan Związek Powiatów Polskich, tak?
(Ekspert Związku Powiatów Polskich Marcin 

Maksymiuk: Tak.)
Dobrze.
Pani chce się wypowiedzieć, tak?
Proszę uprzejmie.

Prezes Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych 
Grażyna Rogala-Pawelczyk:
Dziękuję bardzo.
Grażyna Rogala-Pawelczyk, prezes Naczelnej Rady 

Pielęgniarek i Położnych.
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo! Pani 

Senator! Panowie Senatorowie!
Wysokość kwoty, o której była tutaj mowa, wynosiła 

5 tysięcy zł, a nie 500 tysięcy zł. Taka kwota padła z ust 
przedstawiciela tej samej organizacji na posiedzeniu sejmo-
wej Komisji Zdrowia. Myślę, że jest to przejęzyczenie.

Zwracam się do państwa, do członków senackiej 
Komisji Zdrowia z bardzo uprzejmą prośbą o poparcie, 
uwzględnienie poprawki.

Szanowny Panie, gabinety w szkołach funkcjonują już 
od piętnastu lat, my nie tworzymy gabinetów. Od piętnastu 
lat pielęgniarki i lekarze realizują świadczenia w zakresie 
profilaktycznej opieki nad dziećmi i młodzieżą w szkołach. 
Tak jak pan minister był uprzejmy powiedzieć, w części 
szkół są gabinety, bo są to duże szkoły, a liczba uczniów jest 
na tyle duża, że może tam funkcjonować gabinet. W innym 
przypadku funkcjonują gabinety wspólne dla dwóch, trzech 
szkół znajdujących się często w jednym budynku, w takiej 
odległości, że pielęgniarka może realizować świadczenia. 
Część szkół, w których nie ma możliwości utworzenia 
gabinetu, a liczba uczniów jest niewielka, korzysta z gabi-
netów prowadzonych w ramach działalności pielęgniarek 
w podstawowej opiece zdrowotnej. Do tej pory dobrze to 
funkcjonuje, aczkolwiek możemy mieć różne uwagi doty-
czące poszczególnych miejsc.

Nasza prośba związana z poprawką wzięła się stąd, że 
we wszystkich podmiotach świadczenie zdrowotne powin-
no odbywać się w takich samych warunkach. Gabinet pie-
lęgniarki czy higienistki spełniający odpowiednie warunki 
powinien być wyposażony w określony sprzęt. Mamy sy-

umowę, jak to wyremontujecie, wyposażycie i wszystko 
zrobicie. Do wiadomości pana ministra: takie sytuacje 
może nie występują w całym kraju, ale jest tak w wielu 
miejscach. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy jeszcze ktoś z państwa chce zabrać głos?
Proszę przedstawiać się do mikrofonu.
Proszę.

Ekspert Związku Powiatów Polskich 
Marcin Maksymiuk:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Szanowni Państwo!
Marcin Maksymiuk, Związek Powiatów Polskich.
Jako związek nie sprzeciwiamy się idei wprowadzenia 

gabinetu w każdej szkole, bo jest to już zapisane w ustawie. 
Sprzeciwiamy się raczej pomysłowi dotyczącemu kryte-
riów, które wynikają z dwóch rozporządzeń. Sprzeciwiamy 
się temu, w jaki sposób potraktowane zostały korporacje 
samorządowe przy procedowaniu tej ustawy, i temu, w jaki 
sposób pomysł będzie finansowany.

Pan minister powiedział, że w tym roku tysiąc szkół 
wystąpiło o środki z rezerwy celowej na wyposażenie.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Cezary 
Cieślukowski: Tysiąc samorządów.)

Tysiąc samorządów, przepraszam. Tylko czy te samo-
rządy wiedziały, jakie wymogi będą na nich nałożone tą 
ustawą? Zgodnie z art. 36 ust. 6 Regulaminu Sejmu usta-
wa, w której wprowadza się zmiany w zakresie sposobu 
realizacji zadań przez jednostki samorządu terytorialnego, 
powinna być zaopiniowana przez korporacje samorządowe 
wchodzące w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego. Ten wymóg ustalony Regulaminem Sejmu 
nie został spełniony. Jest to pierwszy zarzut natury legisla-
cyjnej wobec tego projektu.

Kolejna kwestia, którą poruszamy, dotyczy aspektów 
finansowania. W uzasadnieniu do ustawy czytamy, że 
koszty mają ponieść samorządy, a źródłem mają być środ-
ki otrzymywane z części oświatowej subwencji ogólnej. 
Jednocześnie nie wskazano, że subwencja przeznaczona na 
ten cel zostanie podwyższona, a projektodawcy nawet nie 
oszacowali skutków wejścia w życie tej ustawy. Na etapie 
prac komisji – bo nie byliśmy zapraszani na posiedzenia 
podkomisji, dowiedzieliśmy się o tym w ostatniej chwili, 
już na samym końcu procedowania – był podnoszony głos, 
że w jednej z gmin na dostosowanie gabinetów zostanie 
wydanych 500 tysięcy zł.

Teraz chciałbym powiedzieć o jednej kwestii. Ten pro-
jekt może w ogóle nie funkcjonować tak, jak państwo za-
kładają. Chodzi o to, że zgodnie z art. 12 rozporządzenia 
ministra zdrowia z 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji 
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą 
w przypadku, gdy na terenie szkoły nie ma gabinetu profi-
laktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej określonego 
odpowiednią normą prawną, opiekę zdrowotną sprawuje 
lekarz i pielęgniarka spełniająca wymogi, o których mowa 
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Proszę wybaczyć, ale nie mogę tego słuchać. Wczoraj 
na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej również 
reprezentował pan samorządy. Jeśli chodzi o kwestie, dzięki 
którym chcecie państwo pozyskać pieniądze, na przykład 
stawianie fotoradarów, to błyskawicznie wydajecie pienią-
dze, 200 tysięcy zł, 300 tysięcy zł, 400 tysięcy zł, nie jest 
to dla państwa żaden problem. Jeśli zaś chodzi o sprawy 
dotyczące szkół, to mówicie państwo tak: ustawodawca 
chce zlikwidować samorządność, chce zabrać władzę sa-
morządom i narzucić im pewne prawo. Proszę wybaczyć, 
ale nie ma akceptacji dla takiego postępowania.

W mojej ocenie zmiana ustawy, którą teraz przyjmu-
jemy, jest modyfikacją dla mieszkańców. Powinniście ją 
państwo zrealizować, a nie protestować przeciwko temu 
i proponować okres przejściowy wynoszący trzy, pięć czy 
może dziesięć lat. Jest to odsuwanie zadań wynikających 
z obowiązku ustawowego, czyli obowiązku edukacji, zapew-
nienia opieki zdrowotnej i wielu innych zadań, które macie 
państwo realizować. Ten mały obowiązek, o którym jest tutaj 
mowa – bo dla wielu gmin są to znikome koszty – już dawno 
został przerzucony na inne podmioty. Gminy już dawno 
zapomniały o tym, żeby tworzyć takie gabinety. Mówią, że 
to ich nie obchodzi, bo jest wykonawca świadczeń.

Ja nie chcę mówić o tym, jakie są relacje między pa-
niami pielęgniarkami a dyrektorami szkół, albo o tym, że 
dostaniecie kontrakt, jeśli przy okazji wymalujecie jeszcze 
pięć klas. Dziękuję.

(Senator Stanisław Gogacz: Można się jeszcze wypo-
wiedzieć?)

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Ja chciałbym kiedyś doczekać tego, żeby Związek 

Powiatów Polskich apelował na przykład o taką noweli-
zację, która zniesie powiaty albo wprowadzi, że będzie ich 
o połowę mniej. Byłoby to kapitalne, nie? Po prostu sądzę, 
że ciągle uderza się w służbę zdrowia, uderza się w tych 
najsłabszych. Jeśli o to chodzi, jestem bezwzględny.

Pan senator Gogacz. Proszę bardzo.

Senator Stanisław Gogacz:
Zrozumiałem, że nie jest pan przeciwny temu, żeby 

wprowadzić pkt 4, tak to odebrałem. Zdaję sobie sprawę 
z tego… Kiedyś poznałem samorząd. Samorządy gminne 
i wojewódzkie posiadają dochody z podatków CIT i PIT, 
a samorządy powiatowe ich nie posiadają. Być może trzeba 
byłoby zastanowić się właśnie nad wspomożeniem finan-
sowym powiatów. Zdarza się, że powiaty są właścicielami 
szpitali, tak że mają wydatki. Szpitale te przeważnie są 
zadłużone, jest dużo takich placówek. Oczywiście należy 
tworzyć gabinety, bo jest to w programie wielu działań. Być 
może trzeba jednak odebrać ten głos w taki sposób, żeby 
zastanowić się, czy faktycznie powiaty nie mają środków 
na prowadzenie takich gabinetów. To jest pytanie.

Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, prosiłbym, żeby 
pan właśnie sprecyzował, czy powiaty nie będą w stanie 
sfinansować tych działań. Oczywiście działania muszą być 
przeprowadzone.

gnały z Polski, mamy sygnały od pielęgniarek środowiska 
nauczania i wychowania, że są problemy z uzyskaniem 
doposażenia. Nie chodzi o tworzenie nowych gabinetów, 
tylko o dokupienie wagi, krzesła dla ucznia czy leżanki.

Szanowni Państwo, rozmawialiśmy o tej kwestii 
z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Ministerstwo popiera 
tę poprawkę. To nie są żadne nowe zadania i nie wiąże się 
to z żadnymi dodatkowymi pieniędzmi. Mało tego, zostało 
zaproponowane odpowiednie vacatio legis, żeby do przy-
szłego roku szkolnego dostosować te pomieszczenia. Tak 
jak mówię, uprzejmie prosimy o poparcie poprawki dlatego, 
że chodzi o doposażenie, a nie tworzenie nowych gabinetów. 
Organ prowadzący szkołę jest zobowiązany zorganizować 
zajęcia wychowania fizycznego we właściwych warunkach, 
szatnie oraz zapewnić realizację profilaktycznej opieki zdro-
wotnej dla dzieci i młodzieży. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie.
Króciutko ad vocem, tak?
Proszę.

Ekspert Związku Powiatów Polskich 
Marcin Maksymiuk:
Powiem jedno słowo, Panie Przewodniczący.
Nam nie chodzi o to, żeby nie było gabinetów w szko-

łach. Ta kwestia jest już zapisana w ustawie. Tak jak 
wspomniałem, chodzi o warunki. Jesteśmy jednak w sta-
nie się na to zgodzić, tylko z dłuższym vacatio legis, nie 
rocznym. Prosimy o przynajmniej trzyletni termin, Panie 
Przewodniczący.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Wydaje mi się, że… Przynajmniej ja będę przychylał 

się do pani głosu. Mieszkam w takim miejscu, gdzie samo-
rząd inwestuje w drogi, stadiony, w inne rzeczy, a w służbę 
zdrowia nie za bardzo chce inwestować. Takie samorządy 
trzeba zmusić do inwestowania także w służbę zdrowia. 
W moim odczuciu wydłużanie terminu nie jest dobre.

Pan senator Śmigielski. Proszę bardzo.

Senator Bogusław Śmigielski:
Panie Przewodniczący! Wysoka Izbo!
Mali mieszkańcy, czyli uczniowie, mieszkają na tere-

nach, na których funkcjonują samorządy. Samorząd powi-
nien działać zgodnie z zasadą subsydiarności i realizować 
potrzeby wszystkich mieszkańców.

W mojej ocenie stanowisko samorządów, które repre-
zentuje pan będący przeciwko ustawie, jest niezrozumiałe. 
Powinniście państwo zastanowić się nad tym, jak wspomóc 
zakłady, szkoły nie tylko w zakresie higieny szkolnej, opie-
ki medycznej, ale również w zakresie oświetlenia w szko-
łach, bezpieczeństwa i w zakresie wielu innych kwestii. 
Samorządy skupiają się zaś na budowie dróg, bo daje to 
największą efektywność wyborczą.
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urządzeń z innych pomieszczeń. Tak że nie róbmy z tego 
problemu i nie mówmy, że będą to jakieś kolosalne koszty. 
Poza tym myślę, że każdy samorząd powinien odczuwać 
wielką satysfakcję, gdy zrobi drobny gest w takiej sprawie 
jak pomoc w opiece nad dzieckiem, chociażby gest wyni-
kający ze zmiany prawa.

My jako Ministerstwo Zdrowia planujemy podejmo-
wać kolejne działania, które zwiększą opiekę nad dziećmi. 
Planujemy chociażby to, żeby podstawową opieką pielę-
gniarki środowiskowej i szkolnej objąć dzieci w wieku 
przedszkolnym, będzie to kolejnym elementem. Chcemy 
też, żeby pielęgniarki świadczyły jeszcze inne rodzaje usług 
o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym skierowanych 
do dzieci. A zatem pomieszczenie, w którym świadczone 
są usługi, powinno być przygotowane w sposób właściwy. 
Zmierza to w jak najbardziej właściwym kierunku.

Pan senator bardzo słusznie mówił, że niektóre szkoły 
czy podmioty prowadzące szkoły nadużywają prawa do 
udostępniania gabinetu, niejako zmuszając podmioty lecz-
nicze do tego, żeby inwestowały. Moim zdaniem tego typu 
podejście jest nieporozumieniem. Tak jak mówię, podmioty 
stwierdzają: to ty zajmujesz się tymi dziećmi, to jest twoja 
sprawa, nas to nie interesuje, zapłać nam za wielką łaskę, że 
będziesz mógł opiekować się naszymi dziećmi. Myślę, że 
jest to kompletne przeinaczenie ról i przeniesienie nacisku 
w niewłaściwą stronę.

Ja jestem członkiem Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu, jeżeli będzie potrzeba odbycia debaty na ten 
temat, to oczywiście będę służył pomocą. Myślę, że mo-
żemy pójść tam razem, żeby wyjaśnić, że troska o zdrowie 
dzieci jest najważniejszym elementem polityki państwa, 
jaki powinniśmy realizować. Samorządy powinny być part-
nerem w tej kwestii, a nie poszukiwaczem już nie powiem 
czego, zaginionej arki.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dobrze. Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze jakieś głosy?
Pani chciałaby się jeszcze wypowiedzieć.
Proszę uprzejmie.

Sekretarz Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych 
Joanna Walewander:
Szanowny Panie Przewodniczący! Państwo 

Senatorowie! Panie Ministrze!
Bardzo dziękuję za zgłoszenie zaproponowanych po-

prawek do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz 
ustawy o samorządzie i innych ustaw.

Jeszcze raz podnosimy prośbę, którą kierowaliśmy do 
pana ministra. Sprawa dotyczy odpłatności, odprowadzania 
podatku za kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położ-
nych. Druga sprawa dotyczy obowiązku wpisu do rejestru 
podmiotów leczniczych, a trzecia sprawa dotyczy zaświad-
czenia o stanie zdrowia, które przedkłada pielęgniarka.

Jeśli pan przewodniczący, państwo senatorowie i pan 
minister przychyliliby się do tych propozycji, bylibyśmy 
bardzo usatysfakcjonowani, ponieważ, tak jak wszyscy 

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Dotknął pan clue programu. Powiaty po prostu nie 

mają pieniędzy na wiele spraw, na które powinny je mieć. 
Prawda jest też taka, wszyscy o tym wiemy… Ja zresztą 
mieszkam w takim mieście: obok siebie są dwa powiaty, 
powiat grodzki i powiat ziemski. Te dwa powiaty powielają 
swoją działalność, w odległości czterystu metrów od siebie 
są dwa wydziały edukacji, dwa wydziały zdrowia. Patrzę na 
to z rozpaczą. Budżet jednego samorządu wynosi 800 mi-
lionów zł, a drugiego samorządu 70 milionów zł rocznie, 
czyli jest mniejszy od budżetu szpitala, którym zarządza. To 
jest chory podział, powinno się to zmienić, a wtedy byłoby 
więcej pieniędzy, również na służbę zdrowia.

Pan minister chciałby się wypowiedzieć.
Proszę uprzejmie.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Cezary Cieślukowski:
Tak. Chciałbym zabrać głos, ponieważ wypowiedź pana 

przedstawiciela Związku Powiatów Polskich była skierowa-
na pod adresem Ministerstwa Zdrowia. Chcę powiedzieć, 
że przepisy rozporządzenia ministra zdrowia określające 
standard wyposażenia obowiązują już od kilku lat. Zostały 
one wydane na podstawie ustawy o działalności leczniczej 
i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Nie są one 
jakąś tajemną wiedzą, której powiaty i w ogóle wszystkie 
organy prowadzące szkoły nie posiadają. Zatem obowiązek 
ten ciążył już na wszystkich podmiotach, które są organami 
prowadzącymi szkoły. Wymogi dotyczące… Pan zasugero-
wał, że tam, gdzie nie ma gabinetów szkolnych, obowiązek 
dostosowania wyposażenia do wymogów niejako spadnie 
również na podmioty podstawowej opieki zdrowotnej, one 
również będą musiały dostosować do wymogów swoje gabi-
nety, w których będą przyjmowały czy obsługiwały dzieci.

Gdy POZ stratuje do konkursu ogłoszonego przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia, oczywiście musi spełniać 
standardy dotyczące wyposażenia gabinetów. W żadnym 
wypadku wymogi wobec gabinetów pielęgniarskich czy 
lekarskich, które są w POZ, nie są mniejsze od wymogów 
wobec gabinetów w poradniach przyszkolnych. A zatem nie 
ma tu jakiegoś… Nie widzę żadnej podstawy do tego, żeby 
sugerować, że zostaną poniesione jakiekolwiek dodatkowe 
koszty. Poza tym mówimy o wyposażeniu jako standardzie, 
a de facto w tych prawie szesnastu tysiącach funkcjonu-
jących gabinetów jest wyposażenie. Nie chodzi o to, żeby 
wywalić wszystko na podwórko i wstawić zupełnie nowy 
zestaw, tylko o to, żeby coś tam dokupić bądź zweryfikować 
stan wyposażenia, przejrzeć to, co jest, żeby standard był 
jednolity. Mówienie o tym, że będzie to kosztowało tysiące 
złotych, jest zupełnym nieporozumieniem.

Mówimy tutaj o kosztach… Patrząc na koszty tego typu 
wyposażenia, rzeczywiście możemy stwierdzić, że koszt 
całego wyposażenia mógłby wynosić od 3 tysięcy zł do 
5 tysięcy zł. Jeżeli jednak będzie to jedna rzecz z wypo-
sażenia, może być to wydatek rzędu kilkudziesięciu czy 
kilkuset złotych. Może to być także koszt przeniesienia 
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wychodzą poza materię nowelizacji, którą się teraz zajmu-
jemy. Członkowie Komisji Zdrowia nie mogą wychodzić 
poza materię procedowanych zmian. Dobrze to ująłem?

Proszę bardzo, Pani Magister.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel:

Nie oceniając merytorycznej zasadności zapropono-
wanych rozwiązań, chcę powiedzieć, że takie poprawki 
będą niedopuszczalne ze względów proceduralnych i kon-
stytucyjnych, ponieważ wykraczają poza materię ustawy 
przekazanej Senatowi przez Sejm. Te przepisy w ogóle nie 
były modyfikowane, nie były przedmiotem procedowania 
w trzech czytaniach w Sejmie. Na tym etapie procedury 
legislacyjnej są one już niedopuszczalne. Jeżeli doszło-
by do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny zgodności 
ustawy z konstytucją, to najprawdopodobniej Trybunał 
Konstytucyjny uznałby takie rozwiązanie za niekonstytu-
cyjne właśnie ze względu na naruszenie przepisów kon-
stytucji dotyczących procedury trzech czytań czy zakresu 
poprawki senackiej.

(Sekretarz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Joanna Walewander: Jeżeli mogę powiedzieć…)

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Bardzo przepraszam, nie, nie.
(Sekretarz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Joanna Walewander: Przepraszam.)
Tak jak powiedziała pani magister, nie mówimy tutaj 

o tym, czy coś jest dobre, czy niedobre. Wychodzi to poza 
materię tej nowelizacji. Jednak nic nie stoi na przeszko-
dzie, żeby przeprowadzić taką nowelizację, bo można 
to zrobić, tylko musi być osobna ścieżka legislacyjna 
i osobna propozycja zmian legislacyjnych w tej ustawie. 
Oczywiście możemy zająć się tą sprawą, bardzo chętnie 
to zrobimy, bo argumenty, które pani przedstawia, są lo-
giczne i mądre. Nie możemy jednak łamać prawa i robić 
czegoś, co spotkałoby się z zarzutem niekonstytucyjności 
i co wychodzi poza…

(Sekretarz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Joanna Walewander: Czy mogę zabrać głos?)

Proszę uprzejmie.

Sekretarz Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych 
Joanna Walewander:

Tylko dopytam. Ta poprawka została zgłoszona w dru-
gim czytaniu w Sejmie…

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel:

Nie zmienia to faktu, że w ustawie przekazanej Senatowi 
przez Sejm nie ma takich rozwiązań.

państwo bardzo dobrze wiecie, obecna sytuacja zawodowa 
pielęgniarki i położnej… Poprawki zgłoszone do państwa 
dotyczą… Chcemy złożyć propozycję do projektu senac-
kiego, który obecnie jest omawiany, zostały przedstawione 
konkretne zapisy. Dotyczy to odprowadzania podatku przez 
pielęgniarki i położne związanego z kształceniem podyplo-
mowym, ale chodzi tylko o podatek od kwoty odprowa-
dzanej składki członkowskiej, ponieważ dzisiaj kwota ta 
jest dwukrotnie opodatkowana.

Proszę państwa, jeżeli propozycja zostanie przyjęta, jak 
najbardziej poprawi się sytuacja zawodowa pielęgniarek 
i położnych, ponieważ kształcenie podyplomowe jest obo-
wiązkiem pielęgniarki. Tak jak pan minister był uprzejmy 
wskazać, jest to podnoszenie kwalifikacji, kompetencje 
będą jeszcze poszerzane – uczyniono to też w ubiegłym 
roku – dlatego okręgowe izby wspierają środkami finan-
sowymi kształcenie podyplomowe pań pielęgniarek i po-
łożnych. Niemniej płacimy podatek od dochodu, potem 
składkę członkowską, a potem kolejny raz… Pielęgniarka 
otrzymuje dofinansowanie do kształcenia z izby i jeszcze 
raz musi odprowadzić podatek. Problem ten istnieje rów-
nież w innych zawodach.

Wielokrotnie zwracaliśmy się z tym problemem do pana 
ministra finansów, który odpowiedział: jeżeli zapiszecie to 
państwo w swojej ustawie samorządowej, to jak najbardziej 
będzie to możliwe. Dzisiaj przedkładamy państwu taką 
propozycję i bardzo prosimy o… Skutki finansowe nie będą 
duże, rocznie około dwadzieścia osiem tysięcy pielęgniarek 
podnosi kwalifikacje, więc byłaby to kwota około 500 ty-
sięcy zł. Myślę, że w skali kraju, dla środowiska trzystu 
tysięcy pielęgniarek i położnych jest to naprawdę niewielka 
kwota. Jeśli chodzi o same panie pielęgniarki i położne, 
to pozostawienie im części środków finansowych, które 
otrzymają z refundacji kształcenia, wpłynie na znaczną 
poprawę ich sytuacji. Poinformuję państwa, że pielęgniarka 
opłaca koszt kursu kwalifikacyjnego, który wynosi 1 tysiąc 
500 zł, a potem otrzymuje dofinansowanie z okręgowej izby 
pielęgniarek i położnych. Jest to wsparcie z samorządu. 
Dyrektorzy… Wiemy, jaka jest sytuacja podmiotów lecz-
niczych. Jest taka, a nie inna, pan przewodniczący również 
był uprzejmy o tym wspomnieć. Tak że bardzo prosimy 
o przyjęcie tej poprawki.

Druga sprawa dotyczy przedstawienia przez pielęgniar-
kę dokumentu dotyczącego stanu zdrowia. Okręgowe rady 
pielęgniarek i położnych przyznają prawo wykonywania 
zawodu, stwierdzają… Dla nas jest to problem, chcieli-
byśmy, żeby było to zapisane tak jak w ustawie o izbach 
lekarskich, lekarze mają to bardzo dobrze doprecyzowane. 
Przedłożyliśmy taką propozycję. Jeżeli ewentualnie nie 
wyrazilibyście państwo zgody, będziemy skłonni zgodzić 
się na zapis, że pielęgniarka ma składać oświadczenie, że 
jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu.

Jeżeli pan przewodniczący…

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dobrze. Ja mam prośbę… Bardzo fajnie, tylko chodzi 
o jedną zasadniczą sprawę – teraz tak szybko skonsulto-
wałem się z naszym Biurem Legislacyjnym – te poprawki 
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skać zezwolenie na pracę i odbyć przeszkolenie, o którym 
mowa w art. 26 ust. 1, czy ustawodawca chce, aby taka 
osoba musiała ponownie odbyć staż adaptacyjny, a oprócz 
tego odbyć przeszkolenie i posiadać zezwolenie na pracę? 
W art. 26 ust. 1 przewiduje się, że pielęgniarka i położna, 
które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 
pięć lat w okresie ostatnich sześciu lat, a zamierzają podjąć 
wykonywanie zawodu, mają obowiązek zawiadomić o tym 
właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych, a także 
odbyć trwające nie dłużej niż sześć miesięcy przeszkolenie 
pod nadzorem innej osoby. Przepis ten dotyczy wszyst-
kich pielęgniarek, to znaczy pielęgniarek Polek oraz pie-
lęgniarek cudzoziemek. Skoro tak jest, to prawdopodobnie 
w zdaniu drugim chodziło tylko i wyłącznie o obowiązek 
przedstawienia zezwolenia na pracę. Kwestia zezwoleń na 
pracę jest zaś kwestią regulowaną w innej ustawie.

Wątpliwości Biura Legislacyjnego dotyczą tego, czy 
przepis nie zostanie odczytany w ten sposób, że cudzo-
ziemiec powinien przedstawić jeszcze jakieś dodatkowe 
zezwolenie na pracę. Nie ma tutaj propozycji poprawki, 
ponieważ najpierw należałoby wyjaśnić, jaki jest cel i sens 
tego przepisu. Dopiero wówczas będzie można spróbować 
sformułować jakąś poprawkę wyjaśniającą tę kwestię.

Kolejna uwaga Biura Legislacyjnego dotyczy art. 36a, 
chodzi o art. 1 pkt 7 nowelizacji. Jest to przepis dodawany 
do ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Wprowadza 
on możliwość uzyskania stwierdzenia prawa wykonywa-
nia zawodu pielęgniarki lub położnej przez osoby, które 
ukończyły liceum medyczne, szkołę policealną albo szkołę 
pomaturalną kształcącą w zawodzie pielęgniarki lub po-
łożnej. Takie osoby nie uzyskały stwierdzenia uzyskania 
prawa wykonywania zawodu, ale jednocześnie spełniają 
inne przesłanki wynikające z ustawy.

Biuro Legislacyjne zwróciło uwagę na to, że przepisowi 
nadano charakter fakultatywny. Pojawia się wątpliwość: 
jeżeli taka osoba przedstawi odpowiednie zaświadczenie 
o ukończeniu szkoły, a jednocześnie będzie spełniała po-
zostałe przesłanki, to czy przepis nie zostanie odczytany 
w ten sposób, że można odmówić jej stwierdzenia prawa 
wykonywania zawodu ze względu na jakieś inne przesłan-
ki? Wątpliwości pojawiają się właśnie w związku z tym, że 
przepis został sformułowany w sposób fakultatywny.

(Przewodniczący Rafał Muchacki: Dlatego…)
Tak. Zastanawiam się, czy rzeczywiście przepis ten 

powinien być obligatoryjny. Być może powinien być zmo-
dyfikowany w taki sposób, że osoby te będą mogły uzyskać 
stwierdzenie prawa wykonywania zawodu na swój wnio-
sek. Jest to kwestia do wyjaśnienia.

Jednocześnie pojawia się jeszcze jedno pytanie, już 
bardziej natury technicznolegislacyjnej: czy przepis został 
umieszczony we właściwym miejscu? Został on umiesz-
czony po art. 36 dotyczącym zasad przyznawania cudzo-
ziemcowi ograniczonego prawa wykonywania zawodu. 
Biuro Legislacyjne zastanawia się, czy być może lepszym 
miejscem dla tego przepisu nie byłoby miejsce po art. 28 
dotyczącym przesłanek uzyskania prawa wykonywania 
zawodu przez pielęgniarki. Jest to takie otwarte pytanie.

Ostatnia uwaga Biura Legislacyjnego jest już uwa-
gą czysto techniczno-legislacyjną dotyczącą art. 5. Jest 
to przepis przejściowy, który przewiduje, że do staży 

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Myślę, że wyjaśniliśmy i zakończyliśmy tę sprawę. 

Dobrze.
Teraz oddaję już pani głos pani magister, by wypowie-

działa się w związku z tą nowelizacją.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni 

Państwo!
Biuro Legislacyjne pozwoliło sobie zwrócić uwagę 

na cztery problemy. Dwie z uwag podniesionych w opinii 
mają charakter czysto techniczno-legislacyjny, językowy, 
a dwie mają charakter merytoryczny, wynikają z pew-
nych wątpliwości powstałych w toku analizowania ustawy. 
Pozwolę sobie omówić te uwagi zgodnie z kolejnością 
przepisów ustawy.

Pierwsza uwaga Biura Legislacyjnego dotyczy art. 4 
ust. 2 pkt 1, a także art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej, chodzi o zmiany w art. 1 w pkcie 1 i 2 
nowelizacji. Uwaga ma charakter językowy. Przepisy, które 
rozszerzają zakres wykonywania zawodu o pewne czynności 
związane z nauczaniem, zostały sformułowane niezgodnie 
ze składnią języka polskiego. Pojawia się tu propozycja 
poprawki, która wprowadziłaby niezbędną korektę zapew-
niającą zgodność przepisu z zasadami gramatyki języka 
polskiego. Są dwie propozycje poprawek: jedna dotyczy 
przepisu odnoszącego się do pielęgniarek, druga dotyczy 
takiego samego przepisu odnoszącego się do położnych.

Kolejna uwaga Biura Legislacyjnego ma charakter 
ogólny, dotyczy art. 35 ust. 1a ustawy o zawodach pielę-
gniarki i położonej, chodzi o art. 1 pkt 6 lit. b noweliza-
cji. Dodawany do art. 35 ust. 1a przewiduje, że odbycie 
stażu adaptacyjnego przez cudzoziemca ubiegającego się 
o przyznanie prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki 
lub położnej na terytorium Polski nie wymaga posiadania 
zezwolenia na pracę i zwalnia z obowiązku odbycia prze-
szkolenia. W zdaniu drugim tego przepisu wskazuje się na 
to, że nie dotyczy to przypadku niewykonywania zawodu 
łącznie przez okres dłuższy niż pięć lat w okresie ostatnich 
sześciu lat po uzyskaniu prawa do wykonywania zawodu 
na stałe albo na czas określony.

Przepis ten może budzić pewnego rodzaju wątpliwości. 
W zdaniu pierwszym zwalnia się z obowiązku odbycia 
przeszkolenia, z tym że nie precyzuje się, o jakie przeszko-
lenie chodzi. Analizując przepisy ustawy, należy dojść do 
wniosku, że chodzi o przeszkolenie, jakie trzeba odbyć 
w przypadku, gdy wystąpiła pięcioletnia przerwa w wyko-
nywaniu zawodu. Zdaniem Biura Legislacyjnego wyma-
gałoby to po prostu doprecyzowania przez wskazanie, że 
chodzi o przeszkolenie, o którym mowa w art. 26 ust. 1.

Niezależnie od tego powstaje pytanie, do jakiej sytuacji 
należy odnieść zdanie drugie tego przepisu. Czy chodzi 
o sytuację, w której cudzoziemiec rozpoczął wykonywanie 
zawodu na terytorium Polski, a następnie przestał wykony-
wać zawód i nie wykonywał go przez pięć lat albo dłużej? 
Jeśli tak, to czy w każdym przypadku będzie mógł uzy-
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ziemca, chodzi o ten konkretny przypadek. Jest to jednak 
powtórzenie zapisu ogólnego z art. 26 dotyczącego wszyst-
kich pielęgniarek i położnych. Tak że pozostawiamy to do 
uznania. Generalnie jesteśmy oczywiście za tym, żeby po 
przerwie dłuższej niż pięcioletnia pielęgniarki obowiązy-
wało takie przeszkolenie, bo muszą sobie one przypomnieć, 
o co chodzi w tym zawodzie. Ten konkretny zapis dotyczy 
cudzoziemców, żeby przypomnieć, że oni też są zobowią-
zani do tego, żeby przejść przeszkolenie, bez względu na 
to, czy przerwa miała miejsce w Polsce, czy za granicą. Tak 
że, nie wiem, czy występuje aż taka trudność…

(Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Iwona Kozera-Rytel: Chciałabym powiedzieć o jesz-
cze jednej kwestii.)

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Proszę bardzo.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel:
Rozumiem, że gdyby było to po prostu powtórzenie 

brzmienia art. 26 ust. 1, ten przepis byłby niepotrzebny. 
Jednak w zdaniu pierwszym jest mowa o zezwoleniu na 
pracę, a zdanie drugie też odnosi się do tego zezwolenia. 
Jeżeli nie taka była intencja ustawodawcy, to wydaje się, 
że zdanie drugie powinno być skreślone, bo może ono 
po prostu wprowadzać w błąd, wskazywać na to, że cu-
dzoziemiec powinien uzyskać jeszcze jakieś dodatkowe 
zezwolenie na pracę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Cezary Cieślukowski:
Nie będzie… Ja nie potrafię powiedzieć, że już od razu 

zgadzamy się na to, żeby skreślić to zdanie. Nie wiem, w tej 
chwili nie jestem w stanie tak ad hoc odpowiedzieć, czy 
powinniśmy skreślić to drugie zdanie. Nie wiem, czy takie 
jest oczekiwanie z naszej strony. Nie odważyłbym się od 
razu, z góry powiedzieć: skreślamy je, bo…

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Pan senator Śmigielski.

Senator Bogusław Śmigielski:
Panie przewodniczący, ja proponuję, żeby nasze Biuro 

Legislacyjne przeprowadziło rozmowę z ministerstwem 
i przygotowało materiał końcowy. Chodzi o to, żebyśmy 
teraz nie próbowali tego rozwiązać, bo pewnie nam się 
to nie uda.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Bardzo słusznie, Panie Senatorze.
Myślę, że ta poprawka mogłaby być ewentualnie zgło-

szona na posiedzeniu plenarnym. 

adaptacyjnych w podmiotach leczniczych rozpoczętych 
i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniej-
szej ustawy znajdą zastosowanie dotychczasowe przepisy. 
Biuro Legislacyjne proponuje, by doprecyzować, o jakie 
staże adaptacyjne chodzi – czyli wpisać, że chodzi o staże 
adaptacyjne, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 8 ustawy 
zmienianej w art. 1 – ponieważ jest nowelizowanych kilka 
ustaw i mogłaby powstać wątpliwość związana z tym, że 
może w tamtych innych ustawach też jest mowa o jakichś 
stażach adaptacyjnych. W ten sposób wątpliwości zostaną 
wyeliminowane. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Pani Magister.
Chciałbym prosić pana ministra o ustosunkowanie się 

do wypowiedzi pani magister i ewentualne ustosunkowanie 
się do poprawek zgłoszonych przez Biuro Legislacyjne.

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Cezary Cieślukowski:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Wysoka Komisjo!
Jeżeli chodzi o zaproponowane poprawki o charakterze 

językowym do art. 1 dotyczące poprawienia brzmienia 
przepisów, to oczywiście jak najbardziej jesteśmy za tym, 
żeby, używając języka polskiego, w sposób jasny i precy-
zyjny wyrażać swoje myśli. Akceptujemy te zmiany, to 
znaczy pozytywnie je opiniujemy, bo nie naszą rolą jest 
akceptacja bądź nieakceptowanie.

Jeżeli chodzi o przepis w art. 35 dotyczący odbywania 
stażu adaptacyjnego… Jaka była intencja? Rzeczywiście 
potwierdziliśmy… Były wątpliwości co do tego, czy cu-
dzoziemiec, który przyjeżdża do Polski, chce podjąć pracę 
w zawodzie i ma odbyć staż adaptacyjny, musi mieć po-
zwolenie, czy nie. Uzyskaliśmy jednoznaczną opinię, która 
wskazuje na to, że staż adaptacyjny jest formą kształcenia, 
a zatem nie wymaga pozwolenia na pracę. Dlatego tak 
zostało to zapisane.

Druga część przepisu mówi o tym, że staż zwalnia 
z obowiązku odbycia przeszkolenia. Chodzi o to, że w na-
szym krajowym systemie jest tak, że w momencie, kiedy 
ktoś chce podjąć taką pracę, a nie… Przeszkolenie jest 
związane przerwą w wykonywaniu zawodu. Jeżeli cudzo-
ziemiec odbędzie staż adaptacyjny, to nie będzie musiał 
równolegle odbywać tak zwanego przeszkolenia. Jest to 
zmiana, która… Przedtem wymagane były obydwa ele-
menty. Chcemy, żeby jeden staż zastąpił dodatkowy wy-
móg odbycia przeszkolenia, ponieważ wydłużał on czas 
przysposobienia kandydata na pielęgniarkę bądź położną 
do tego zawodu. Na dodatek przeważnie czynności te są 
finansowane przez kandydata, więc znacznie podwyższało 
to koszty. W przypadku deficytu pielęgniarek nie należy 
mnożyć takich bytów.

Drugie zdanie: „Nie dotyczy to przypadku niewyko-
nywania zawodu łącznie przez okres dłuższy niż pięć lat 
w okresie ostatnich sześciu lat” odnosi się akurat do cudzo-
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Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel:
To samo jest zapisane w aktualnym brzmieniu, więc 

to nie zmienia…
(Głos z sali: „Mogą uzyskać”…)
To jest to samo.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Cezary Cieślukowski:
Zapis „mogą uzyskać” wiąże się z uzależnieniem od 

czynników zewnętrznych, ktoś może im nie dać tego stwier-
dzenia. Jeżeli zaś będą mieć prawo, to nikt nie będzie mógł 
ich go pozbawić, czyli zawsze, gdy zechcą, będą mogły 
z niego skorzystać.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Czy jednak forma „uzyskują na swój wniosek” nie jest 

najlepszą formą? Wydaje mi się…
Proszę państwa, zróbmy podobnie jak…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie. Tak jak sugerował pan senator Śmigielski przy 

omawianiu poprzedniej poprawki, proponuję, żeby państwo 
to ustalili, a my ewentualnie zgłosimy taką poprawkę na 
posiedzeniu plenarnym.

Jest jeszcze kolejna sprawa. W przepisie dotyczącym 
staży adaptacyjnych w podmiotach leczniczych dodaje 
się wyrazy: „o których mowa w art. 35”. To jest chyba 
logiczne.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Cezary Cieślukowski:
Akceptujemy to.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Akceptujemy. Dobrze.
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, przystąpilibyśmy…
Proszę mnie poprawić, Pani Magister, bo…

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel:
Ktoś musi przejąć poprawki.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
W takim razie przejmuję poprawki. Mogę powiedzieć, 

że będą to poprawki Komisji Zdrowia lub moje poprawki.
(Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Iwona Kozera-Rytel: Pan senator może je przejąć.)
Tak. Najpierw przegłosujemy poprawki, a potem ustawę 

z poprawkami.
Każdą poprawkę trzeba głosować osobno.

Pojawiły się jeszcze dwie poprawki proponowane przez 
panią magister. Chodziło o art. 1 pkt 7. W art. 36a wyrazy 
„mogą uzyskać” zastępuje się wyrazem „uzyskują”.

(Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Iwona Kozera-Rytel: Proponuję, by dodać sformu-
łowanie: „uzyskują na swój wniosek”.)

Proszę?

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel:
„Uzyskują na swój wniosek”.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
„Uzyskują na swój wniosek”, tak?
Czy pan minister to akceptuje?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Cezary Cieślukowski:
Panie Przewodniczący, oczywiście, akceptuję ten zapis. 

Jego istotą było to, że odzyskują one prawo do…
(Przewodniczący Rafał Muchacki: Tak, tylko że wyra-

zy „mogą uzyskać” zostaną zastąpione sformułowaniem 
„uzyskują na swój wniosek”.)

Tak jest. Chodzi o to, że straciły one prawo uzyskania 
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu, a teraz oddajemy 
im to prawo. Jeżeli prawo do uzyskania stwierdzenia prawa 
wykonywania zawodu możemy zapisać w formie…

Jak pani powiedziała?

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel:
Będzie to zapis: „uzyskują na swój wniosek”. Chodzi 

o to, żeby wyeliminować ryzyko dowolności w ocenie speł-
niania kryteriów. Może dojść do takiej sytuacji, że pojawią 
się dwie pielęgniarki, które dysponują takim samym za-
świadczeniem o ukończeniu szkoły i spełniają warunki…

(Przewodniczący Rafał Muchacki: Chyba jest to lo-
giczne.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)
…jedna z nich uzyska to stwierdzenie, a druga nie, bo 

przepis ma charakter fakultatywny. Tylko tego dotyczy 
obawa Biura Legislacyjnego.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Okej.
Jest akceptacja ministerstwa?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Cezary Cieślukowski:
Czy mógłby być na przykład taki zapis: „mają prawo 

uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu”? Bo 
chodzi nam o przyznanie prawa.
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Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (4)
Jednogłośnie za. Dziękuję bardzo.
Teraz możemy przegłosować ustawę.
Kto jest za przyjęciem nowelizacji ustawy o zawodach 

pielęgniarek i położnych oraz niektórych innych ustaw 
z przegłosowanymi przez nas poprawkami? (4)

Dziękuję bardzo.
Kto z państwa zgłasza się na ochotnika, by być spra-

wozdawcą?
(Senator Stanisław Gogacz: Ja mogę być.)
Pan senator Gogacz. Bardzo ci dziękuję.
Szanowni Państwo, nie ma sprzeciwu, pan senator 

Gogacz będzie sprawozdawcą.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo państwu dziękuję, panu, panom senatorom 

i pani magister.
Zamykam posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Iwona Kozera-Rytel:
Poprawki z pktu 1 powinny być przegłosowane łącznie, 

więc będzie ich dotyczyło jedno głosowanie.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dobrze.
Kto jest za przyjęciem tych dwóch pierwszych popra-

wek? (4)
Jednogłośnie za.
Jest jeszcze ta czwarta, to znaczy…
(Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Iwona Kozera-Rytel: Ostatnia.)
…ostatnia poprawka, która dotyczy odesłania do tych 

artykułów.
 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 01)
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