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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Rafał 
Muchacki)

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dzień dobry.
Otwieram posiedzenie senackiej Komisji Zdrowia.
Szanowni Państwo, witam serdecznie pana marszałka 

Stanisława Karczewskiego.
Dzień dobry, Panie Marszałku, jest to dla nas zaszczyt, 

że nas pan zaszczycił swoją obecnością.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dziękuję bardzo.
Witam pana ministra Igora Radziewicza-Winnickiego 

ze współpracownikami. Witam panie senator, panów sena-
torów, witam wszystkich gości przybyłych na nasze posie-
dzenie, witam panią magister.

Szanowni Państwo, rozpoczynamy posiedzenie. Temat: 
ustawa o leczeniu niepłodności. 

Panie Ministrze, proszę uprzejmie, oddaję panu głos.

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

Komisjo!
Jeśli pan przewodniczący pozwoli, omówię projekt dość 

skrótowo, bo myślę, że jest generalnie znany.
Mam olbrzymią przyjemność przedstawić rządowy 

projekt ustawy o leczeniu niepłodności, projekt, który 
wprowadza wiele istotnych zmian w obszarze leczenia 
niepłodności, a przede wszystkim implementuje zaległe 
dyrektywy europejskie w zakresie bezpieczeństwa stoso-
wania komórek, tkanek i narządów, te dyrektywy tak zwane 
transplantacyjne, w zakresie, w którym mają one zastoso-
wanie do zastosowania komórek rozrodczych w trakcie 
medycznie wspomaganej prokreacji. Projekt wprowadza też 
przepisy budujące system jednostek, które są uprawnione 
do prowadzenia leczenia niepłodności, także z wykorzysta-
niem komórek rozrodczych, wprowadza nadzór instytucji 
państwowych, ministra zdrowia nad jakością, nad proce-
durami bezpieczeństwa, nad wykazem klinik, jednostek, 
podmiotów leczniczych, które zajmują się leczeniem tą 
technologią, a także określa kompetencje osób, które mają 
się zajmować tymi zadaniami.

Bardzo istotnym elementem ustawy jest także wpro-
wadzenie zasad i reguł prowadzenia centrów leczenia nie-
płodności, a zatem ustawa, prócz określenia zasad konce-
sjonowania dostępu do stosowania określonych technologii 
medycznych dla jednostek, które charakteryzują się pod-
stawowymi kompetencjami w tym zakresie, buduje także 
system centrów leczenia niepłodności, to znaczy jednostek 
badawczo-rozwojowych, które mają pełnić funkcję pro-
wadzenia edukacji publicznej, a także tworzenia nauki, 
wiedzy i budowania nowych rozwiązań oraz dokonywania 
analiz przyczyny zjawiska niepłodności i współpracować 
z organami administracji państwowej w zakresie budowania 
lepszych strategii polityki społecznej, polityki zdrowotnej, 
by podnosić jakość zdrowia publicznego w kraju.

Bardzo istotnym elementem ustawy jest szereg przepi-
sów, które regulują zasady i prawo do stosowania leczenia 
niepłodności, szczególnie z użyciem technik medycznie 
wspomaganej prokreacji. Ustawa wprowadza rejestr daw-
ców i rejestr komórek rozrodczych oraz rejestr zarodków, 
ale przede wszystkim wprowadza także limity w zakresie 
tworzenia zarodków, ograniczając liczbę zapładnianych 
komórek jajowych do maksymalnie sześciu, z wyłączeniem 
sytuacji, kiedy względy medyczne, w tym względy zdrowot-
ne, uzasadniają odstąpienie od tej reguły, a także wprowadza 
limit czasu, w którym można przechowywać zarodki. Dzięki 
temu ustawa z jednej strony po raz pierwszy w historii pol-
skiego prawa wprowadza bardzo duży katalog praw i ochro-
nę ludzkich zarodków, a z drugiej strony nie pozwala dzięki 
tym mechanizmom na tworzenie nadliczbowych zarodków, 
czyli unikamy tego problemu moralno-etycznego, z którym 
borykają się społeczeństwa krajów zachodnich niemające 
takich regulacji. Te rozwiązania zaproponowane w ustawie 
wynikają z doświadczeń rządowego programu leczenia nie-
płodności, w którym podobne rozwiązania doprowadziły do 
wyraźnego ograniczenia nadliczbowych zarodków, a także 
do ochrony nie tylko przyszłych ludzi, którzy się urodzą 
dzięki zastosowaniu tej metody, ale przede wszystkim pa-
cjentów – przed nadużyciami, przed niewłaściwym zasto-
sowaniem technologii medycznych, co jest często źródłem 
wielu cierpień i niepotrzebnego leczenia.

Istotnymi elementami ustawy są także przepisy karne 
zabraniające tworzenia hybryd i chimer oraz innych trwa-
łych interwencji w ludzki genom, które pozostaną później 
jako dziedziczne w następnych pokoleniach. Ustawa za-
brania także niszczenia ludzkich zarodków, tych, które są 
zdolne do prawidłowego rozwoju, zabrania też wyboru 
cech fenotypowych na życzenie rodziców – co także było 

(Początek posiedzenia o godzinie 12 minut 02)



100. posiedzenie Komisji Zdrowia4

większości znanych chorób jesteśmy w stanie zastosować 
wyłącznie leczenie objawowe, a nie leczenie przyczyno-
we. Ja w tej debacie odrzucam argumenty, jakoby leczenie 
niepłodności nie było formą leczenia, bo w zasadzie nale-
żałoby wówczas, kierując się tą samą logiką, wskazać, że 
inne stosowane powszechnie w medycynie terapie, które 
nie prowadzą bezpośrednio do usunięcia anomalii leżącej 
u podłoża określonej choroby, także nie są formą lecze-
nia, ale jedynie kompensacją. Oznaczałoby to zatem, że 
zarówno korekcja wzroku, jak i podawanie hormonów, na 
przykład insuliny u cukrzyków, także nie są formą lecze-
nia, ponieważ nie usuwają przyczyny choroby, ale jedynie 
łagodzą jej skutki, podobnie w przypadku szeregu innych 
jednostek chorobowych. Można by zatem dojść do wnio-
sku, że nawet operacyjne usuwanie guzów nowotworowych 
nie jest metodą leczenia. Przepraszam za skrajne przykłady, 
ale myślę, że one tym wszystkim państwu, którzy na co 
dzień nie zajmują się medycyną, objaśniają, że na gruncie 
medycyny funkcjonują takie technologie, które usuwa-
ją przyczynę obserwowanej patologii, i te oczywiście są 
preferowane, ale ludzkość, niestety, nie wytworzyła takich 
technologii w przypadku znakomitej większości chorób, 
toteż posługujemy się działaniem kompensacyjnym, które 
zapewnia pacjentom wysoką jakość życia i czas życia, i to 
jest przedmiotem zainteresowania i rozwoju dzisiejszej 
medycyny. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czy ktoś z pań, panów…
Proszę, pan przewodniczący Gogacz. Proszę bardzo.

Senator Stanisław Gogacz:
Panie Ministrze, chciałbym, żeby pan odniósł się do 

informacji, jakie właśnie do nas docierają, odnośnie do pro-
cedury in vitro. Między innymi brytyjski dziennik „Daily 
Telegraph” opublikował wyniki badań, z których wynika, 
że aby mogło urodzić się jedno dziecko poczęte w ramach 
procedury in vitro, blisko czterdzieści innych musi umrzeć. 
W Australii w przypadkach, w których zgromadzono wia-
rygodne dane, w przypadku zaledwie 4,2% embrionów 
wytworzonych z zastosowaniem technik wspomagania roz-
rodu dochodzi do żywych narodzin, odpowiednio w USA 
– 7,5%, a we Włoszech – 7,24%. Chciałbym, żeby pan się 
odniósł do tych właśnie informacji.

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

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, myślę, że warto przytoczyć badania… 

Może powiem inaczej. Szacuje się, że w naturalnym roz-
rodzie człowieka 60%, nawet 90% zarodków powstałych 

do tej pory przedmiotem debaty publicznej – pozostawia-
jąc jedno wyłączenie od tej zasady, zgodne z konwencją 
z Oviedo, a mianowicie chodzi o sytuację, kiedy wybór 
poszczególnych cech fenotypowych pozwala na uniknięcie 
ciężkiej, nieuleczalnej choroby dziedzicznej. Wówczas 
ustawa ze względów medycznych dopuszcza taką sytuację, 
że przy zastosowaniu technologii medycznych pozwala 
się na wybór określonych cech fenotypowych, w tym płci, 
bo chodzi głównie o uniknięcie chorób dziedziczonych 
w sposób sprzężony z płcią.

Jeśli pan przewodniczący pozwoli, spodziewając się 
dyskusji, zakończę na tym krótkie wprowadzenie na temat 
tego, co faktycznie reguluje ustawa, i oddaję się do dyspo-
zycji Wysokiej Komisji. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie, Panie Ministrze.
Szanowni Państwo, czy ktoś z pań senator i panów 

senatorów chciałby zabrać głos w tej materii? 
Proszę uprzejmie, pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Ministrze, na początek jedno zasadnicze pytanie. 

Ustawa nosi tytuł: o leczeniu niepłodności. Może pan nam 
wyjaśnić, w jaki sposób in vitro, czyli zapłodnienie pozaustro-
jowe, leczy parę czy kobietę z niepłodności? Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Proszę uprzejmie, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Panie Senatorze, z uwagi… Przede wszystkim ustawa 

definiuje w ogóle zasady leczenia niepłodności, znajduje-
my je w art. 5 ustawy, w którym wskazuje się na fakt, że 
leczenie niepłodności obejmuje katalog enumeratywnie 
wymienionych czynności, w tym poradnictwo medyczne, 
diagnozowanie przyczyn niepłodności, zachowawcze le-
czenie farmakologiczne, leczenie chirurgiczne oraz stoso-
wanie procedur medycznie wspomaganej prokreacji, w tym 
zapłodnienie pozaustrojowe, i zabezpieczenie płodności 
na przyszłość. To jest sześć punktów w ust. 1 art. 5, który 
wskazuje sposoby leczenia niepłodności. Ponieważ nie-
płodność jest chorobą, to leczenie z wykorzystaniem tych 
technologii, także z wykorzystaniem metod zapłodnienia 
pozaustrojowego, jest leczeniem niepłodności. Ja rozumiem 
to pytanie jako nawiązanie do debaty publicznej, która się 
toczy, czy leczenie niepłodności ma działanie wyłącznie 
kompensacyjne, czy działanie terapeutyczne. To jest de-
bata, która tak naprawdę – wszyscy wiemy – toczy się 
w środowisku akademickim, medycznym od bardzo dawna. 
Dzisiejsza medycyna w swych podręcznikach wyróżnia 
leczenie objawowe i leczenie przyczynowe poszczegól-
nych jednostek nozologicznych. Niestety, w przypadku 
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przewiduje ochronę przed takimi nadużyciami, że może 
to być… Para się zgłosi jako związek żyjący bez ślubu, 
związek mężczyzny i kobiety, ale pod płaszczykiem takiego 
związku może być ukryty związek partnerski homoseksual-
ny. I w jaki sposób będzie się to badać, żeby zabezpieczyć 
przyszłe dziecko, które się urodzi w wyniku oszustwa – bo 
teraz może być takie oszustwo – i będzie to w związku 
partnerskim homoseksualnym? Bo przy takiej furtce, że 
można poddać procedurze związek nieformalny, takie nie-
bezpieczeństwo istnieje. To jest pierwsze pytanie.

Drugie moje pytanie: czy były przeprowadzane badania 
w formie ankiet wśród mężczyzn, dawców nasienia, czy 
to małżonków, czy… ale przede wszystkim małżonków, 
którzy są wyjątkowo przedmiotowo traktowani w tej pro-
cedurze? Ja tu państwu oszczędzę szczegółów, bo wszyscy 
wiemy, w jaki sposób to się odbywa, i to nie jest tak, że 
mężczyźni nie czują się tym aktem upokorzeni. A ja mam 
pytanie: czy dysponujemy takimi badaniami, czy mężczy-
zna robi to naprawdę całym sercem, czy tylko dla świętego 
spokoju – tak się kolokwialnie wyrażę – albo dlatego, że 
wmówiono mu, że jest to wyższe dobro?

I trzecie pytanie. Ile przewidujemy takich procedur w ska-
li roku i ile to będzie kosztowało podatników? Dziękuję.

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

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję.
Jeżeli mogę, to zacznę od końca. Ustawa, którą mam 

zaszczyt przedstawiać dziś Wysokiej Komisji, nie mówi 
nic na temat finansowania. Jest to ustawa, która mówi, 
jakie są zasady prowadzenia leczenia niepłodności, kto 
może przystąpić do leczenia niepłodności, kto ma prawo 
prowadzić leczenie niepłodności, jakie musi mieć kwa-
lifikacje personel, jakie są zasady prowadzenia banków 
komórek rozrodczych i zarodków, czym jest rejestr daw-
ców, rejestr komórek, rejestr zarodków itd. O finansowaniu 
świadczeń zdrowotnych przesądza ustawa o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
i poszczególne jej załączniki, czyli ten tak zwany koszyk 
świadczeń bądź programy zdrowotne, tak jak w tej chwili 
funkcjonuje program zdrowotny ministra zdrowia, program 
leczenia niepłodności. One funkcjonują w ramach innego 
otoczenia prawnego. Na rządowy program leczenia nie-
płodności w skali trzech lat wydajemy 245 milionów zł. 
Dobrze mówię, Pani Dyrektor? Przepraszam, to w zależno-
ści od ustawy okołobudżetowej, ale program się kończy za 
rok, dokładnie w czerwcu przyszłego roku, dlatego podaję 
tę sumę w skali trzech lat. Czyli te nakłady są stosunko-
wo niewielkie, biorąc pod uwagę nakłady Narodowego 
Funduszu Zdrowia albo leczenie innych chorych. Notabene 
pod względem efektywności metody, liczonej czy anali-
zowanej metodami oceny technologii medycznych, czyli 
HTA, to znaczy biorąc pod uwagę koszt QALY, czyli koszt 

w naturze obumiera, zanim dojdzie do urodzenia żywego 
dziecka. Jeśli chodzi o dane statystyczne, które cytował 
pan senator, to myślę, że znamiennie rozpoczął pan po-
dawanie danych źródłowych od „Daily Telegraph”, czyli 
dziennika, który nie jest recenzowanym czasopismem na-
ukowym i którego metodologia danych pozostawia wiele 
do życzenia. My, obserwując światowe wyniki leczenia 
niepłodności z użyciem metody medycznie wspomaganej 
prokreacji, odnotowujemy w różnych miejscach na świe-
cie różną skuteczność. Oczywiście różnice te wynikają 
z przyjętej technologii, metodologii postępowania. W takim 
dużym amerykańskim badaniu National IVF Study, które 
zostało opublikowane na przestrzeni ostatnich kilku lat, 
wskazuje się, że skuteczność tej technologii liczona jest na 
poziomie nawet 40% – skuteczność liczona jako osiąganie 
ciąży, ciąży potwierdzonej klinicznie, na jeden transfer, 
czyli na przeniesienie zarodka do macicy kobiety. I taka 
jest skuteczność w najlepszych ośrodkach. Ona oczywiście 
różni się w zależności od wieku pacjentów, w zależności od 
innych stosowanych technologii i stanu zdrowia kobiety.

W rządowym programie leczenia niepłodności, gdy 
weźmiemy pod uwagę wszystkich pacjentów, którzy weszli 
w tej chwili do programu z różnym stanem zdrowia, czyli 
z różnymi – przepraszam za lekarskie sformułowanie – ob-
ciążeniami zdrowotnymi na wejściu, uzyskaliśmy globalnie 
efektywność metody na poziomie blisko 31% na jeden trans-
fer, czyli na przeniesienie jednego zarodka. Gdyby zatem 
porównać te dane z rządowego programu z danymi świato-
wymi, to poziom efektywności metody osiągany w Polsce 
jest taki sam jak w innych krajach europejskich. Oczywiście, 
gdyby wyznaczyć grupy pacjentów w poszczególnych prze-
działach wiekowych i z różnym statusem zdrowotnym, to te 
dane procentowe byłyby zróżnicowane, co jest naturalne.

Jeśli chodzi o dane „Daily Telegraph”, to trudno jest 
się do nich odnieść, one najwyraźniej niosą za sobą pe-
wien błąd metodologiczny, wynikający zapewne z liczenia 
komórek jajowych, z których rozpoczęto procedurę, i od-
niesienia tego do liczby dzieci, które urodziły się wskutek 
efektu końcowego tej technologii, ale jest to błąd metodolo-
giczny, który nie potwierdza zgonów, jak zasugerował pan 
senator, tylko pewien proces biologiczny, który występuje 
także w naturze. Jeżeli te moje wyjaśnienia nie są wystar-
czająco pełne, to poproszę o uzupełnienie panią doktor 
Kozioł, która jest z nami i która jest ekspertem w zakresie 
leczenia niepłodności i prezesem Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Rozrodu.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czy ktoś z pań i panów…
Proszę bardzo, pani senator Czudowska. Proszę 

uprzejmie.

Senator Dorota Czudowska:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Panie Ministrze, proszę powiedzieć trochę więcej na 

temat zapłodnienia pozaustrojowego u par niebędących 
w związku małżeńskim. Czy ustawa, potem ustawodawca, 
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chanizm, że para, która nie pozostaje w związku małżeń-
skim, oświadcza, iż pozostaje we wspólnym pożyciu. I nie 
ma mechanizmów weryfikacyjnych. Ale powiem więcej, 
Pani Senator, nie ma też mechanizmów weryfikacyjnych 
ani pewności, że osoby, które pozostają w związku mał-
żeńskim, także nie oszukują i de facto żyją w związkach 
jednopłciowych, pozostając jedynie formalnie w związkach 
małżeńskich. W związku z tym na etapie prowadzenia prac 
nad ustawą skupiono się raczej na ochronie dzieci, które 
się urodzą, i na zapewnieniu wszystkim dzieciom prawa do 
tego, że będą funkcjonowały i będą wychowywane w pełnej 
rodzinie, w której mają zapewnione, że będą miały zarówno 
ojca, jak i matkę.

Dlatego w tym rządowym programie i w ustawie zapro-
ponowanej przez rząd, którą właśnie prezentuję, wprowa-
dzono taką zasadę, że skoro w przypadku małżeństw jest 
to oczywiste, że matką jest ta kobieta, która dziecko rodzi, 
a ojcem mąż matki, to w przypadku rodzin, które funkcjo-
nują w związkach niemałżeńskich, warunkiem sine qua non 
przystąpienia do procedury zapłodnienia pozaustrojowego 
jest pewien rodzaj składanego przez mężczyznę oświadcze-
nia, które skutkuje tym, że dziecko, które się urodzi, będzie 
dzieckiem tego mężczyzny, czyli niemożliwe jest zaprze-
czenie ojcostwa. Łącznie z tym, że kiedy posługujemy się 
kategorią czy takim pojęciem funkcjonującym na mocy ko-
deksu rodzinnego i opiekuńczego i to dziecko nie pochodzi 
od tego ojca, czyli w sytuacji takiej, kiedy mężczyzna nie 
jest w stanie wytworzyć gamety, z której można stworzyć 
zarodek, a przystępują do procedury in vitro, będąc parą 
niemałżeńską, to wówczas mężczyzna jest zobligowany, 
zgodnie ze specjalnie dodanym przez nas artykułem do ko-
deksu rodzinnego, do złożenia przed kierownikiem urzędu 
stanu cywilnego oświadczenia, iż w przypadku narodzin 
dziecka pozostanie ojcem tego dziecka. I to oświadczenie 
skutkuje niejako automatycznie tym, że z chwilą, kiedy ta 
kobieta rodzi dziecko, to on zostaje uznany przez urząd za 
ojca tego dziecka – to jest art. 751 k.r.o. Ten mechanizm 
jest ważny przez dwa lata, czyli dziecko, które się urodzi 
– jeżeli się urodzi – w ciągu dwóch lat od złożenia tego 
oświadczenia, będzie dzieckiem tego mężczyzny. Czyli to 
jest kolejny mechanizm, który wprowadzono do ustawy, 
zabezpieczający prawo dzieci do tego, żeby one funkcjo-
nowały, rodziły się i żyły w pełnych rodzinach, a nie w ro-
dzinach z jednym rodzicem.

Co do godności, o której mówiła pani senator, to raczej 
powiedziałbym, że w tym akurat konkretnym przypadku 
w dyskusji rządowej przedłożyliśmy godność i prawo do 
godności i bezpieczeństwa dziecka nad godność pacjenta. 
Bo ja się trochę zgadzam z tymi słowami pani senator, 
które odczytuję jako krytyczne w stosunku do projektu 
rządowego, że to rozwiązanie powoduje… jest niekorzyst-
ne dla mężczyzn, szczególnie nakazując im iść do urzędu 
stanu cywilnego i przed urzędnikiem złożyć oświadczenie, 
z którego tak naprawdę wynika, że po pierwsze, mają pro-
blem zdrowotny związany z niepłodnością, po drugie, że 
żyją w związku nieformalnym z panią XY, a po trzecie, że 
się wspólnie starają o dziecko z zastosowaniem tejże me-
tody. Wydaje się jednak, że w tej gradacji wartości prawo 
dziecka do pełnej rodziny przeważyło nad prawem pacjenta 
do poszanowania jego godności, choć oczywiście proce-

osiągnięcia jednego roku życia w dobrej jakości, albo inne 
wskaźniki farmakoekonomiczne, metoda leczenia niepłod-
ności in vitro należy do najbardziej efektywnych metod 
czy technologii medycznych, bo rzeczywiście uzyskuje 
się wiele lat w zdrowiu stosunkowo niewielkim kosztem. 
Ale to dygresja dotycząca HTA, trochę poza pytaniem pani 
senator, przepraszam, zainspirowała mnie pani senator do 
tego stwierdzenia.

Co do pozostałych dwóch pytań pani senator, to po 
pierwsze, rzeczywiście w toku debaty nad ustawą… 
w związku z koniecznością uregulowania tych nadużyć, 
o których powiedziałem wcześniej, podjęto się pewnego 
zadania określenia w drodze ustawy standardów medycz-
nych, mianowicie wpisano, iż do leczenia metodą in vitro 
dopuszczane są tylko te pary, u których wynika to z pew-
nych wskazań medycznych, i to określono w ustawie, 
a mianowicie zapisano, że możliwe jest to tylko wówczas, 
jeżeli para leczy się dłużej niż dwanaście miesięcy bądź 
zachodzą te medyczne przesłanki, czyli są to osoby, których 
status zdrowotny pozwala wykluczyć skuteczność leczenia 
niepłodności, chodzi na przykład o brak jajników czy brak 
przydatków bądź też o sytuację taką, kiedy już wcześniej 
doszło… Czyli to są te dwie sytuacje, które wpisano: dwa-
naście miesięcy bądź wskazania zdrowotne.

I teraz biorąc pod uwagę definicję niepłodności, to, 
że definiuje się ją jako współżycie regularne w intencji 
prokreacji itd., to z tej definicji wynika, iż niepłodność 
może dotyczyć wyłącznie par heteroseksualnych, albowiem 
tylko taki stan faktyczny przy braku powodzenia czy bra-
ku koncepcji świadczy o niepłodności. W przypadku par 
homoseksualnych nie zachodzi okoliczność, że regularne 
współżycie nie prowadzi do poczęcia dziecka – to wynika 
z wiedzy biologicznej, z medycyny.

Z drugiej strony już w definicji dawstwa partnerskiego 
wprowadzono zapis, iż jest to przekazanie komórek rozrod-
czych przez dawcę – mężczyznę w celu zastosowania ich 
w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji u bior-
czyni pozostającej z dawcą w związku małżeńskim albo we 
wspólnym pożyciu potwierdzonym zgodnym oświadcze-
niem dawcy i biorczyni. Czyli tak naprawdę sam ten fakt 
wyklucza w programie rządowym i w ustawie zastosowanie 
metod leczenia in vitro zarówno u par jednopłciowych, jak 
i u osób samotnych. Ustawa w jednym ze swoich punk-
tów dopuszcza zastosowanie zarodków u osób, które są 
samotne, ale to dotyczy wdów albo wdowców, kiedy para 
miała swoje zarodki, ale jeden z partnerów zmarł, pozo-
stały zarodki, i wtedy ustawa nie nakazuje tej drugiej oso-
bie spełnienia imperatywu nieskutecznego leczenia przez 
dwanaście miesięcy, czyli wejścia w nowy związek, który 
także byłby niepłodny, tylko zezwala na wykorzystanie 
tych zarodków, które już są, ale zarodków, a nie komórek 
rozrodczych, wszak wykorzystanie komórek rozrodczych 
po śmierci dawcy jest z mocy ustawy zabronione.

Przygotowując tę ustawę, bardzo długo toczyliśmy dys-
kusje w rządzie i ze stroną społeczną, mieliśmy podobne 
rozterki i pytania, jakie przytoczyła pani senator, dotyczące 
tego, w jaki sposób weryfikować czy nie weryfikować i czy 
ochrona dzieci urodzonych w związkach małżeńskich jest 
większa niż w związkach pozamałżeńskich. Pani senator 
mówiła o możliwości kłamstwa. Wprowadziliśmy taki me-
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mem filozoficznym, z moralnością, ze światopoglądem… 
Ustawa rządowa w przedłożeniu, które Wysoki Senat ma 
przed sobą, przede wszystkim koncentruje się na uregulo-
waniu technologii oraz tego, co jest dopuszczalne, i tego, 
co nie jest dopuszczalne, bez przesądzania o kwestiach 
światopoglądowych, bo te, jak wiemy, są indywidualne, 
inaczej rozpatrywane przez każdego człowieka.

W toku prac nad ustawą proponowano, by wprowadzić 
do ustawy pojęcia takie jak „człowiek”, „człowiek w naj-
wcześniejszej fazie rozwoju”, które byłyby jednak nacecho-
wane ideologicznie. I tu warto by przytoczyć słowa z opinii 
pani profesor Gardockiej dla Biura Analiz Sejmowych, która 
wspomniała, że: „Co do zakresu regulowanej materii, re-
gulacja w projektowanej ustawie wydaje się wyczerpująca, 
a jej ujęcie językowe doskonałe w tym sensie, że unika się 
pojęć i sformułowań wartościujących i przez to budzących 
emocje”. To jest cytat z pani profesor Gardockiej.

Koncepcja i ta definicja jest definicją, która nie budzi 
zastrzeżeń medycznych, nie budzi w ogóle zastrzeżeń, po-
nieważ ona precyzyjnie reguluje, czym jest zarodek, a czym 
zarodek nie jest, bez zaangażowania ideologicznego, bez 
zaangażowania także emocjonalnego i bez zaangażowania 
kategorii światopoglądowych, które mogłyby różnić użyt-
kowników tejże ustawy.

W niektórych środowiskach w czasie prac nad ustawą 
postulowano między innymi wprowadzenie pojęcia or-
ganizmu ludzkiego, tym bardziej że był taki moment, że 
ustawa posługiwała się pojęciem organizmu w definicji 
hybryd i chimer. Przyznaliśmy jednak rację opozycji – to 
pan przewodniczący Czesław Hoc uświadomił nam – że ta 
definicja czy pojęcie organizmu jest pojęciem nieostrym, 
ono jest pojęciem, które jest przedmiotem debat także 
wśród samych biologów i embriologów. Odbyliśmy wiele 
narad z profesorami biologii i okazało się, że oni bardzo 
różnie definiują pojęcie organizmu. Zapytałem osobiście 
trzydziestu biologów, profesorów biologii, i każdy z nich 
podał inną definicję organizmu. W związku z tym wycofali-
śmy się w ogóle z pojęcia „organizm”, uznając, że definicja 
zarodka w takim sformułowaniu jest, po pierwsze, precy-
zyjna, po drugie, niebudząca wątpliwości interpretacyjnych, 
a po trzecie, co ciągle uznaję za jej dużą zaletę, wolna od 
elementów światopoglądowych i ideologicznych. Szanuję 
to, że dla sporej części społeczeństwa jest to definicja nie-
wystarczająca, ale ona jest precyzyjna i funkcjonalna na 
potrzeby tej ustawy. Dziękuję.

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

Senator Dorota Czudowska:
Panie Ministrze, pozwolę sobie na komentarz. Ujął pan 

to tak, jak chciał ustawodawca, że to jest określenie na 
potrzeby tej ustawy. Bo odrzucając emocje, można po-
wiedzieć, że z medycznego punktu widzenia – skoro już 
chcecie państwo określić zarodek jako grupę komórek – to 
po prostu są dwie komórki: komórka jajowa i plemnik, ko-
mórka męska. Czyli zarodek są to dwie połączone komórki, 

dury medyczne są prowadzone z pełnym poszanowaniem 
godności ludzkiej, ale zgadzam się ze stwierdzeniem pani 
senator, że w ogóle ten obszar funkcjonowania człowieka 
jest z natury wstydliwy, a szczególnie wówczas, kiedy przy-
stępuje się do procedury. Jak każda ingerencja w intymność 
ludzkiego ciała, jest to trudne zarówno dla kobiet, jak i dla 
mężczyzn. Ja bym nie miał odwagi przesądzać, dla kogo 
jest to trudniejsze. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie, Panie Ministrze.
Proszę, pan senator Kraska. Proszę uprzejmie.

Senator Waldemar Kraska:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Panie Ministrze, w art. 2 ustawy w pkcie 28 – to zresztą 

cały słowniczek pojęć – jest określenie zarodka. Państwo 
definiujecie zarodek jako grupę komórek. Jaka przesłanka 
skłaniała państwa ku temu stwierdzeniu, że akurat połącze-
nie komórki jajowej żeńskiej i komórki męskiej daje grupę 
komórek, a nie daje organizmu? Bo według mojej wiedzy 
medycznej z takiego połączenia na pewno nie powstanie 
nowa tkanka, czyli nie powstanie skóra czy serce, ale po-
wstanie człowiek. Więc dlaczego państwo użyliście akurat 
takiego określenia? Dziękuję.

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

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję.
Jest przynajmniej kilka powodów, bardzo merytorycz-

nych. Pierwszy, generalny, jest taki, że ustawa i ta definicja 
zarodka dotyczą okresu czy działalności medycznie wspo-
maganej prokreacji. To znaczy chodzi o to, by ta definicja 
funkcjonowała wyłącznie w przestrzeni prawnej i w rze-
czywistości, w której zarodki powstają sztucznie poza or-
ganizmem ludzkim, są hodowane, jak mawiają embriolo-
dzy – przepraszam za ten wyraz, ale on najlepiej oddaje 
działalność embriologów, jest precyzyjny, choć może jest 
nieakceptowany społecznie – a następnie są transferowa-
ne, czyli wszczepiane do organizmu kobiety w intencji 
wytworzenia ciąży. Ten okres jest regulowany przez usta-
wę i wiążą się z nim także przepisy sankcyjne i karne, bo 
przecież ustawa mówi: kto niszczy zarodek, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat pięciu, i jest też szereg innych 
przepisów karnych, które funkcjonują.

W związku z tym należało wobec całej ustawy zasto-
sować możliwie najbardziej przejrzystą siatkę pojęciową 
i użyć jednoznacznych określeń, by nie budziło to niczyich 
wątpliwości. Ponieważ, co jest rzeczą naturalną, w toku 
prac nad tą ustawą bardzo często dotykamy materii, która 
wiąże się z wartościami takimi… z religijnością, z syste-
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Przewodniczący Rafał Muchacki:
Czy ta odpowiedź zadowala pana senatora? 
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Proszę uprzejmie, czy ktoś z państwa senatorów chciał-

by jeszcze zadać pytanie panu ministrowi? 
Jeszcze pan senator. 
Proszę, pan senator Kraska.
(Wypowiedzi w tle nagrania)

Senator Waldemar Kraska:
Już, tylko znajdę artykuł. 
W art. 31, Panie Ministrze, jest mowa o tym, że dawcą 

mogą być osoby małoletnie albo osoby ubezwłasnowolnione. 
W czasie debaty sejmowej mówił pan o osobie małoletniej, 
że kiedy jest chora – dawał pan przykład białaczki – i zostaje 
wyleczona, to sama terapia tej choroby powoduje, że staje się 
osobą bezpłodną, więc można wcześniej pobrać ten zarodek. 
Tylko że czytając tę ustawę, nie znalazłem ani słowa o tym, 
że to dotyczy właśnie takiego przypadku osoby chorej. Jest 
ogólnie powiedziane, że dotyczy osoby małoletniej. Dlaczego 
państwo tak ogólnie to zawarliście w tej ustawie?

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, art. 31 trzeba czytać razem z art. 10. 

Art. 10 definiuje zabezpieczenie płodności na przyszłość 
i mówi, że zabezpieczenie płodności na przyszłość, o któ-
rym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6, obejmuje działania me-
dyczne podejmowane w celu zabezpieczenia zdolności 
płodzenia w przypadku niebezpieczeństwa utraty albo istot-
nego upośledzenia zdolności płodzenia na skutek choroby, 
urazu lub leczenia. Czyli przede wszystkim ograniczamy 
zabezpieczenie płodności na przyszłość tylko do względów 
medycznych, czyli ustawa nie dopuszcza ryzykownego, 
powiedziałbym, moralnie procederu znanego ze Stanów 
Zjednoczonych, gdzie w pakiecie ubezpieczeniowym pew-
nej dużej amerykańskiej firmy proponuje się zabezpieczenie 
płodności na przyszłość kobietom, które przystępują do 
pracy w tej dużej korporacji. Z kolei art. 31 uszczegóła-
wia zasady wykonywania tej procedury, wskazując na to, 
że medyczną zasadność pobrania komórek ustala lekarz, 
całą procedurę, i że w przypadku osób niezdolnych do 
samodzielnego wyrażenia oświadczenia woli, czyli osób 
małoletnich albo osób, które są pełnoletnie, ale nie są zdol-
ne do wyrażenia świadomej zgody na ten zabieg, decydują 
sądy rodzinne. I to jest rzeczywiście zabezpieczenie znane 
z innych elementów prawa medycznego, kiedy zwłoka 
w udzieleniu świadczenia zdrowotnego może skutkować 
poważnymi następstwami zdrowotnymi, w tym utratą zdol-

a nie grupa komórek. Jest to określenie medyczne i nie będę 
tu udowadniać państwu, że nie jestem wielbłądem. Jest 
to określenie medyczne. Czyli to wszystko, co występuje 
w tym słowniczku, i to, co pan tak długo nam wyjaśniał… 
właściwie mógł pan od razu skwitować jednym zdaniem, 
że to jest na potrzeby tej ustawy.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie, Pani Senator.
Proszę uprzejmie, pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Ministrze, wczoraj w mediach pokazały się in-

formacje, ile dzieci urodziło się z programu rządowego 
in vitro. Czy mógłby nam pan tę statystykę trochę szerzej 
przedstawić: ile par brało udział w tym programie, ile było 
ciąż, ile z tych ciąż się urodziło dzieci i ile zarodków zostało 
zamrożonych? Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy pan minister dysponuje takimi danymi?
Proszę uprzejmie.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Tak. Już mówię, to są dane wyciągnięte z rejestru 

wczoraj. Zarejestrowano dwadzieścia tysięcy czterysta 
sześćdziesiąt dwie pary, czyli tyle osób, tyle par zgłosiło 
się do leczenia niepłodności. Par przed kwalifikacją jest 
trzy tysiące sto osiem, par zakwalifikowanych – szesnaście 
tysięcy pięćset trzy, par zdyskwalifikowanych z powodów 
medycznych – dwieście dwadzieścia pięć, zrezygnowały 
czterysta pięćdziesiąt trzy pary, udział w programie zakoń-
czyły sto sześćdziesiąt cztery pary, a w trakcie procedury 
jest tych par piętnaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy, 
czyli więcej niż zakładał program, bo program zakładał 
łącznie piętnaście tysięcy par.

I teraz dane dotyczące utworzonych zarodków. Od 
1 lipca 2013 r. do wczoraj w całym programie rządo-
wym utworzono czterdzieści pięć tysięcy osiemset trzy 
zarodki, z czego dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset 
dziewięćdziesiąt osiem przeniesiono jako świeże zarodki, 
a dwadzieścia dwa tysiące osiemset pięć zarodków było 
kriokonserwowanych.

W efekcie procedury w ramach programu rządowego 
uzyskano sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery 
ciąże potwierdzone klinicznie pojedyncze i czterysta sie-
demdziesiąt osiem ciąż wielopłodowych, z czego urodziło 
się do dnia wczorajszego dwa tysiące dwieście dzieci… 
Przepraszam, żebym dokładnie powiedział…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dwa tysiące dwieście osiemdziesięcioro siedmioro 

dzieci, do wczoraj, z programu rządowego. Nie wiem, czy 
to są te dane, które wyczerpują…
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Jednocześnie, biorąc pod uwagę argumenty przedsta-
wiane przez pana ministra w toku wcześniejszych prac 
legislacyjnych, w toku prac sejmowych, chciałabym wy-
przedzająco odnieść się do tego argumentu, iż ustawa im-
plementuje dyrektywy unijne, które nie są implementowa-
ne do prawa polskiego od blisko dziewięciu lat. W mojej 
opinii, jako przedstawiciela Związku Pracodawców Klinik 
Leczenia Niepłodności, to, czy dyrektywy zostaną imple-
mentowane teraz i czy przepisy wejdą w życie po trzech 
miesiącach, czy po roku, nie ma już tak naprawdę takiego 
znaczenia w związku z tym, że i tak ten okres, w którym po-
winna nastąpić implementacja, jest okresem zbyt długim.

Proszę też zwrócić uwagę na to, że kliniki leczenia 
niepłodności nie powinny ponosić odpowiedzialności – 
i w sposób bardzo szybki dostosowywać się do nowego 
prawa – za to, że kolejne władze, kolejne rządy nie były 
w stanie wcześniej implementować tych dyrektyw.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Pani Mecenas, wiemy, o co chodzi, więc… Bo już dwa 

razy przedstawia pani ten sam argument. Chodzi po prostu 
o przyjęcie tej ustawy, żeby ona była… Chodzi o wydłu-
żenie vacatio legis, prawda?

(Przedstawicielka Związku Pracodawców Klinik 
Leczenia Niepłodności „Związku Polskich Ośrodków 
Leczenia Niepłodności i Wspomaganego Rozrodu” Urszula 
Gruszko-Szymańska: Wydłużenie okresu vacatio legis, tak. 
Dziękuję.)

To już wiemy. Dziękuję pani uprzejmie.
Żeby ta poprawka w ogóle była procedowana… Czy 

ktoś z pań senator, panów senatorów jest zainteresowany 
przejęciem tej poprawki? 

Skoro nie, to dziękuję bardzo.
Proszę uprzejmie.

Przedstawiciel Polskiej Federacji 
Ruchów Obrony Życia 
Hanna Wujkowska:
Dzień dobry państwu. Nazywam się Hanna Wujkowska, 

jestem lekarzem, bioetykiem, lekarzem od dwudziestu sied-
miu lat.

Może tak zacznę krótko: jest mi bardzo przykro. Byłam 
doradcą premiera w rządzie Marcinkiewicza i następnie 
doradcą w rządzie pana Jarosława Kaczyńskiego. Miałam 
wielką przyjemność współpracować z panem ministrem 
Religą. Myślę, że pan profesor Religa przewraca się w gro-
bie, chociaż podawał się za ateistę. Oczywiście wtedy ze 
względów, które są wszystkim wiadome, nie doszło do 
procedowania naszych propozycji, które jako lekarze, jako 
bioetycy, jako środowisko naukowe przedstawiliśmy panu 
profesorowi Relidze, który bardzo poważnie zastanawiał 
się nad problemem niepłodności w Polsce. Problem nara-
sta i wiemy, jak poważna jest to kwestia. Wówczas rze-
czywiście wiedza medyczna, argumenty logiczne, prawda 
dochodziły do ministra zdrowia. Zaproponował utworzenie 
krajowego zespołu do spraw naturalnego planowania rodzi-
ny, gwarantując środki również dla lekarzy w akademiach 
medycznych i dla placówek zdrowotnych, aby rzeczywiście 

ności do płodzenia, i wtedy rzeczywiście w tym trybie 
niejako awaryjnym lekarze podejmują działania w celu 
zabezpieczenia płodności na przyszłość, sięgając póź-
niej po mechanizm zgody zastępczej wyrażonej przez 
sąd opiekuńczy. To jest mechanizm znany w medycynie 
i ja myślę, że w przypadku małoletnich chodzi właśnie… 
Bo w przypadku małoletnich nie mówimy o tworzeniu 
zarodków, tylko o zabezpieczeniu komórek rozrodczych. 
Niedawno prasa europejska rozpisywała się na temat suk-
cesu po autoprzeszczepie fragmentu jajnika pobranego od 
osoby poddawanej chemioterapii, kiedy faktycznie doszło 
do urodzenia dziecka, pomimo tego, iż rzeczywiście che-
mioterapia uszkodziła płodność u tej osoby, więc ja myślę, 
że… Chyba że pan senator chciałby wskazać na jakieś 
uchybienia czy ryzyko wiążące się z tym zapisem artykułu, 
ale ja mam przekonanie, że dopracowaliśmy te przepisy 
tak, żeby one nie budziły wątpliwości, ale jednoczenie nie 
pozbawiały ludzi prawa do zabezpieczenia płodności na 
przyszłość, szczególnie wtedy, kiedy ona jest zagrożona 
procesem nowotworowym i jego leczeniem.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie, Panie Ministrze. To może dotyczyć 

też nasieniaka u mężczyzn, bo to jest nowotwór dość często 
występujący u młodych mężczyzn.

Czy ktoś z pań senator i panów senatorów chciałby 
jeszcze zabrać głos? 

Skoro nie, to dziękuję.
Proszę państwa, czy ktoś z zaproszonych gości 

chciałby…
Proszę uprzejmie o przedstawianie się, o krótkie mery-

toryczne wypowiedzi i przedstawianie się do mikrofonu.

Przedstawicielka Związku Pracodawców 
Klinik Leczenia Niepłodności 
„Związku Polskich Ośrodków Leczenia 
Niepłodności i Wspomaganego Rozrodu” 
Urszula Gruszko-Szymańska:
Urszula Gruszko-Szymańska, adwokat, reprezentuję 

Związek Pracodawców Klinik Leczenia Niepłodności.
Chciałabym zaproponować wydłużenie okresu przej-

ściowego do wdrożenia nowego prawa, to jest poprawka do 
art. 100 ustawy o leczeniu niepłodności. Proponuję wydłu-
żenie tego okresu na wdrożenie, wejście w życie nowego 
prawa z trzech miesięcy do jednego roku. Ta poprawka 
wynika z tego, że nowe prawo niejako rewolucjonizuje 
rynek leczenia niepłodności w Polsce i nakłada na kliniki 
leczenia niepłodności szereg nowych obowiązków. Trzy 
miesiące to jest okres zbyt krótki na dostosowanie się do 
tego nowego prawa. Myślę, że ważny jest również ten 
aspekt, że dostosowanie się do nowego prawa, w tym do 
wymogów technicznych przewidzianych rozporządzenia-
mi do ustawy, które wejdą w życie wraz z ustawą, będzie 
wymagało remontów w klinikach leczenia niepłodności, 
a prace remontowe zdecydowanie mają wpływ na jakość 
i skuteczność leczenia wykonywanego w klinikach leczenia 
niepłodności. W związku z tym ze wszech miar zasadne 
jest wydłużenie tego okresu przejściowego.
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na jako prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu. 
W trakcie prac komisji sejmowej była przedstawiana jako 
współwłaściciel kliniki oferującej sztuczne zapłodnienie, 
kliniki Novum. I tak faktycznie jest. I moje pytanie. To 
jest klinika, która między innymi odpowiada za… trudno 
powiedzieć: poczęcie, właściwie wyprodukowanie tego 
obciążonego wadami genetycznymi dziecka, którego zdję-
cia w ubiegłym roku nosił do telewizji profesor Dębski, 
żeby pokazać, jak strasznie to dziecko wygląda. To jest 
klinika, która cieszy się – tak to wygląda po tej sprawie – 
wyjątkową przychylnością władz polskich. Ja przypomnę, 
że szpital Świętej Rodziny, gdzie tego dziecka nie zabito, 
był objęty szeregiem kontroli. Nic nie wiadomo na temat 
kontroli w klinice Novum. Dzisiaj i w trakcie prac nad tą 
ustawą w Sejmie współwłaściciela tej kliniki zaprasza się 
jako eksperta do pracy nad ustawą, której przyjęcie daje 
tej klinice konkretne korzyści biznesowe.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Proszę pani, bardzo proszę o merytoryczną wypowiedź 
i proszę unikać –jesteśmy w Senacie – tego typu wypowie-
dzi. One są naprawdę nie do przyjęcia na naszym forum. 
Jeżeli pani chce…

(Członek Zarządu Fundacji „Pro – prawo do życia” Kaja 
Godek: To mamy nie wiedzieć, kim są eksperci, tak?)

Chwileczkę, jeżeli pani ma ochotę na takie wypowie-
dzi, proszę się umówić z panem ministrem, a pan minister 
oczywiście na pewno zaraz się ustosunkuje…

(Członek Zarządu Fundacji „Pro – prawo do życia” 
Kaja Godek: Dobrze, to ja mam konkretne pytanie.)

…ale nie bądźmy radykalni. 
Ale, chwileczkę, więc bardzo proszę konkretnie i me-

rytorycznie.

Członek Zarządu Fundacji 
„Pro – prawo do życia” Kaja Godek:

Tak. Zastanawia mnie, jak obecność pani doktor Kozioł 
w trakcie prac w Sejmie i w trakcie prac w Senacie ma 
się do ustawy o działalności lobbingowej w procesie sta-
nowienia prawa. Chciałabym, żeby pan minister nam to 
wytłumaczył.

Chciałabym też powiedzieć, że w socjologii od kilku-
nastu lat pojawia się pojęcie „państwa przechwyconego”, 
czyli państwa, które przestaje służyć swoim obywatelom, 
przestaje służyć wolnościom obywatelskim, przestaje chro-
nić życie, własność i wolności obywatelskie, a zaczyna re-
alizować interesy wpływowych grup interesu. I czy dzisiaj 
Polska ma się zamienić w takie państwo? Czy prace nad tą 
ustawą to ma być koronny dowód na to, że państwo polskie 
służy biznesowi, a nie obywatelom?

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję pani bardzo.
Czy pan minister chciałby się do tego ustosunkować? 
Jeżeli tak, to proszę bardzo.

zmierzyć się w przyszłości z problemem niepłodności, któ-
ry narasta. To, co powiedział dzisiaj pan minister zdrowia, 
przepraszam bardzo, dobrze, że jest takie małe gremium, 
to jest stek kłamstw i manipulacji. Jak można coś takiego 
opowiadać publicznie ludziom, Panie Ministrze? Pan mówi, 
że leczenie in vitro jest tym samym co leczenie jaskry, wad 
wzroku? Nie wiem, czy jest pan lekarzem…

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Ja bardzo panią przepraszam, bo nie chodzi o to, żeby 

była jakaś polemika…
(Przedstawiciel Polskiej Federacji Ruchów Obrony 

Życia Hanna Wujkowska: Ale generalnie powiem, o co 
chodzi…)

Chwileczkę, proszę państwa, chodzi o to, żeby nie 
było jakiejś polemiki między państwem a ministerstwem. 
To jest posiedzenie Komisji Zdrowia, my się mamy zająć 
konkretnym problemem. Na te sprawy macie państwo czas 
w kuluarach, więc proszę przejść do meritum.

Przedstawiciel Polskiej Federacji 
Ruchów Obrony Życia 
Hanna Wujkowska:
Konkretnie meritum sprawy jest następujące: wnoszę 

o odrzucenie tej ustawy i zajęcie się na nowo procedowa-
niem leczenia niepłodności w Polsce, rzeczywiście leczenia 
niepłodności. Przedstawiona statystyka pokazuje, że to jest 
w ogóle margines, to jest w ogóle żaden problem. Czy pań-
stwo macie pojęcie, ile dzieci w Polsce się rodzi, ile ma się 
rodzić, jakie są statystyki rzeczywiste i co to jest leczenie 
niepłodności? W związku z tym to jest ustawa, która jest 
bublem prawnym. Myślę, że następne głosy to wykażą. 
Nie jestem prawnikiem, jestem lekarzem, ale jako lekarz 
przedstawiam nasze stanowisko Polskiej Federacji Ruchów 
Obrony Życia, apelując o odrzucenie ustawy. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję pani bardzo.
Oczywiście każdy z senatorów na każdym etapie ma pra-

wo taką inicjatywę zgłosić, ale dziękujemy za pani zdanie.
Czy jeszcze ktoś z państwa? 
Proszę bardzo, pani… 
Ten mikrofon… proszę o wyłączenie jednego mi-

krofonu.
(Głos z sali: Przepraszam.)
Proszę bardzo.

Członek Zarządu Fundacji 
„Pro – prawo do życia” Kaja Godek:

Kaja Godek, Fundacja „Pro – prawo do życia”. 
Ja mam zapytanie do pana ministra o sposób procedowa-

nia tej ustawy. Konkretnie chodzi mi o obecność zarówno 
dzisiaj, jak i na posiedzeniu komisji sejmowej pani doktor 
Katarzyny Kozioł. Pani doktor została dzisiaj przedstawio-
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wbrew wiedzy medycznej nakłaniani, szczególnie na ryn-
ku prywatnym, do leczenia in vitro, to się może zdarzać. 
Natomiast ustawa wprowadza regulacje, które na to nie 
pozwalają i są regulacjami dla wszystkich. W moim prze-
konaniu… jestem pewien, że ustawa jest niekorzystna dla 
klinik prowadzących leczenie niepłodności.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dobrze. Ale dla jasności, Pani Doktor, proszę powie-

dzieć, gdzie pani pracuje, dobrze?

Prezes Zarządu 
Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu 
Katarzyna Kozioł:
Pracuję w przychodni lekarskiej Novum, jednak nie 

z tego powodu zostałam tu zaproszona, jak rozumiem, tyl-
ko dlatego, że jestem prezesem Polskiego Towarzystwa 
Medycyny Rozrodu. Zostałam wybrana przez środowisko 
medycyny rozrodu, dlatego że reprezentuję wiedzę meryto-
ryczną na ten temat. I chciałabym zaprotestować przeciwko 
obrażaniu mnie tutaj, na tej sali, ponieważ musimy mówić 
o ustawie, a nie o mojej osobie.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Bardzo pani dziękuję.
(Członek Zarządu Fundacji „Pro – prawo do życia” 

Kaja Godek: Jeszcze jedna uwaga, przepraszam.)
Chwileczkę, nie, nie. Proszę pani, pani wybaczy…
(Członek Zarządu Fundacji „Pro – prawo do życia” 

Kaja Godek: Bo padł pewien zarzut i ja chciałabym się 
ustosunkować.)

Ja prowadzę posiedzenie tej komisji…
(Członek Zarządu Fundacji „Pro – Prawo do życia” Kaja 

Godek: Czyli nie mogę się ustosunkować do zarzutu?)
W tej chwili nie, proszę pani. Bardzo dziękujemy. Było 

konkretne pytanie, była konkretna odpowiedź. Pani doktor 
Kozioł jest tutaj w charakterze eksperta, a pani w cha-
rakterze gościa, wszystko wiemy, nam chodzi konkretnie 
o tę ustawę.

Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać meryto-
rycznie głos w tej kwestii? 

Pani już zabierała głos, tak? Jeszcze nie? 
Proszę uprzejmie.

Dyrektor Zarządzający CitizenGO 
Magdalena Korzekwa:
Dziękuję serdecznie. Nazywam się Magdalena 

Korzekwa, reprezentuję organizację CitizenGo. To jest 
organizacja łącząca w tej chwili w Polsce czterysta tysię-
cy osób, Polaków, którzy są zatroskani o kształt polskiego 
prawa i polityki w sprawach dotyczących godności czło-
wieka. To jest liczba osób, z którymi mam kontakt, to jest 
liczba osób, do których mogę napisać i poinformować je 
o różnych sprawach. I w imieniu tych osób chciałabym 
prosić o to, aby projekt tej ustawy został odrzucony.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:

Bardzo krótko. Dziękuję panu przewodniczącemu za 
obronę.

Ja myślę, że istotą dzisiejszego spotkania jest omówie-
nie tych trudnych dylematów, elementów, które niesie za 
sobą ustawa, a tego jest sporo. Oczywiście nie widzę kon-
fliktu interesów w tym, że pani doktor Kozioł jest eksper-
tem. Ustawa w żaden sposób nie przesądza o finansowaniu, 
pani doktor zapewne to powie, a jest ekspertem.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Słuchajcie, ja na pewno nie dopuszczę na posiedzeniu 

tej komisji do jakiejkolwiek pyskówki, nie ma o tym mowy. 
Tutaj jest poważna dyskusja i tak to będzie wyglądało. 
Zawsze, przez osiem lat funkcjonowania tej komisji, bez 
względu na wagę podejmowanych problemów, były wy-
powiedzi merytoryczne i one dalej takie będą.

Czy pani senator chciałaby jeszcze coś powiedzieć w tej 
kwestii?

Proszę bardzo.

Senator Helena Hatka:

Ja oczywiście z ogromnym zaufaniem przyjmuję infor-
macje, które przekazał pan minister, ale też nasi zaproszeni 
goście. Myślę, że ponieważ zostało zadane konkretne pyta-
nie o stanowisko i miejsce pracy eksperta, który współpra-
cował w tworzeniu tej ustawy, a ona niewątpliwie stwarza 
preferencyjne warunki dla ośrodków leczenia niepłodności, 
bo właściwie w tych ośrodkach ta niepłodność będzie le-
czona również w formie procedury in vitro, to taka jasna 
informacja o miejscu pracy pani ekspert będzie dla nas 
przydatna. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Spokojnie.
Proszę może podać miejsce pracy pani doktor, żebyśmy 

mieli jasność i żeby została udzielona odpowiedź.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:

Może pani doktor najlepiej przedstawi swoje miejsce 
pracy.

Jeśli mogę, Panie Przewodniczący, chciałbym tylko 
zwrócić uwagę na fakt, że dzisiaj brak regulacji powoduje, 
że stosowanie różnych metod leczenia niepłodności jest 
nieuregulowane i często zdrowi pacjenci są niezasadnie, 
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Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Rozumiem, że do pytania, tak?
(Przewodniczący Rafał Muchacki: Tak, tak.)
Dotyczącego statusu zarodka? Tych opinii jest bardzo 

dużo. Oczywiście tę opinię pierwszego prezesa także zna-
my. Ja wrócę do idei w ogóle definicji zarodka, bo pyta-
nie… To jest dyskusja, którą toczyliśmy od początku prac 
nad ustawą, także z komisją kodyfikacyjną. Określenie 
statusu zarodka… Ta ustawa daje zarodkom dużo praw 
i dużą ochronę, ale nie przesądza, jaki jest status prawny 
zarodka. Powracam do tego, że jest to kwestia światopo-
glądowa. Ustawa nie może określać ani że zarodek jest 
człowiekiem, ani że zarodek nie jest człowiekiem, ponie-
waż jest to kwestia indywidualna, którą każdy z nas musi 
rozstrzygnąć sam we własnym sumieniu, i ustawodawca 
nigdy nie przesądzi tego i nie ma prawa tego przesądzać. 
Ustawa, obejmując zarodki szczególnym katalogiem praw 
i ochrony, nie pozwala traktować zarodków ludzkich jako 
rzeczy, nie pozwala tworzyć ich do celów innych niż roz-
ród człowieka i daje im ochronę przed niszczeniem albo 
przed innymi eksperymentami, które są wymienione, jak 
tworzenie chimer, hybryd i inne działania, które są nieak-
ceptowane przez znakomitą większość społeczeństwa. Jeśli 
chodzi o przesądzenie w ustawie statusu prawnego zarodka, 
to żaden z ekspertów, w tym także cytowany przez panią, 
nie proponuje, jak miałby wyglądać taki status prawny, 
czyli jak zdefiniować zarodek.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dobrze, Panie Ministrze, dziękuję bardzo.
(Dyrektor Zarządu CitizenGO Magdalena Korzekwa: 

Tylko ad vocem jedno zdanie.)
Nie, nie, dziękuję bardzo. 
Pani senator Czudowska, potem pan senator Kraska.
Proszę, Pani Senator.

Senator Dorota Czudowska:
Dziękuję.
Panie Ministrze, naprawdę medycyna już to dawno 

zbadała i określiła. Zarodek jest to połączenie… powstaje 
w wyniku połączenia plemnika i komórki jajowej. I przypo-
mnę państwu, którzy może słuchają, a nie wszyscy wiedzą, 
co wie na ten temat medycyna: już jednodniowy zarodek 
posiada genotyp, który określa przyszły fenotyp, czyli jakie 
mamy włosy, wzrost, kolor włosów, oczu itd., itd.

Ale mam jeszcze pytanie do pani doktor. Jaka jest 
pani specjalizacja i jakie ma pani ewentualne osiągnięcia 
naukowe?

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dobrze, dziękuję bardzo. 
Czy teraz jeszcze pan senator?
(Senator Waldemar Kraska: Ja mam wniosek formalny.)
To może proszę uprzejmie o udzielenie odpowiedzi, 

Panie Ministrze, Pani Doktor.

Jeśli jednak państwo byliby gotowi pracować nad tym 
konkretnym projektem, to mam propozycje dwóch popra-
wek. Pierwsza z nich dotyczy pktu 2 w art. 9 – tam propo-
nowałabym zakończyć zdanie przed „chyba że ukończenie 
przez biorczynię 35. roku życia” itd., dlatego że ten punkt 
pozwala na zapłodnienie więcej niż sześciu żeńskich ko-
mórek rozrodczych w przypadku, gdy biorczyni ukończyła 
trzydziesty piąty rok życia lub są inne wskazania medyczne, 
czyli dotyczy zdecydowanej większości osób przystępują-
cych do programu, a projekt ustawy sugeruje, jakoby to był 
wyjątek, co też stanowi wadę projektu.

Druga propozycja dotyczy art. 13. Tam chciałabym 
zaproponować usunięcie obowiązku posiadania przez cen-
trum leczenia niepłodności banku komórek rozrodczych 
i zarodków; to jest pkt 1 tego artykułu. Proponowałabym 
także wyrażenie „w tym”, po którym następują słowa 
„ośrodek medycznie wspomaganej prokreacji”, zastąpić 
wyrażeniem „z wyłączeniem” po to, aby lekarze i pa-
cjenci nie mieli obowiązku, korzystając z publicznego 
wsparcia, stosować tych metod, które są niezgodne z ich 
sumieniem.

To są bardzo liberalne propozycje i chciałabym zasu-
gerować ich rozważenie. 

I mam też pytanie do pana ministra. Otóż, Panie Ministrze, 
ja czytałam szczegółowe opinie Sądu Najwyższego na te-
mat tego projektu i Sąd Najwyższy wykazał między innymi, 
że brak właściwego określenia…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Czy mogę pytać?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dziękuję.
…Statusu prawnego zarodka to jest zasadnicza wada 

tego projektu. Odniosłam wrażenie, że w tej wypowie-
dzi, w której pan minister próbował wyjaśnić te kwestie, 
kompletnie zignorował pan stanowisko Sądu Najwyższego 
i chciałabym zwrócić na to uwagę. Bardzo dziękuję, Panie 
Przewodniczący.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Bardzo pani dziękuję.
Chciałbym państwu powiedzieć, że wszystkie uwagi 

czy też propozycje poprawek, czy też wnioski mogą zgła-
szać tylko i wyłącznie senatorowie. Oczywiście państwo 
możecie to przekazać senatorom.

(Dyrektor Zarządu CitizenGO Magdalena Korzekwa: 
Tak, i taki charakter miało moje wystąpienie.)

Ale chwileczkę… Procedura jest taka, że każdy z se-
natorów również na posiedzeniu plenarnym, które będzie 
za tydzień, ma prawo zgłaszania tych poprawek. Tak że to 
jest, wydaje mi się, najlepsza droga, żeby ewentualnie te 
poprawki wnosić: przekazać to któremuś senatorowi, który 
będzie zainteresowany, on się z tym zapozna i albo taką 
inicjatywę podejmie, albo nie. Tak że jest taka możliwość. 
Ale jeszcze raz powtarzam państwu: państwo takiej moż-
liwości nie macie. Ale bardzo dziękuję za pani głos.

Czy pan minister chciałby się ustosunkować do tej wy-
powiedzi?

Proszę bardzo.
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Kto z pań senator i panów senatorów jest za tym, żeby 
dyskusję na tym etapie zakończyć? Kto jest za? (7)

Kto jest przeciw? (1)
Kto się wstrzymał od głosu? (1)
Dyskusję zakończyliśmy i teraz możemy poddać pod 

głosowanie wniosek drugi, czyli o odrzucenie ustawy.
Kto z pań senator i panów senatorów jest za wnioskiem 

pana senatora Kraski o odrzucenie ustawy? (5)
Kto jest przeciw? (3)
(Sekretarz Komisji Zdrowia Joanna Więcławska: 3 gło-

sy przeciw, nie ma wstrzymujących się od głosu…)
Nie, pani senator wstrzymała się od głosu. 1 senator 

wstrzymał się od głosu.
Pani Joanno, ja to poprowadzę.
Szanowni Państwo, czyli został przyjęty wniosek o od-

rzucenie ustawy.
Proszę państwa, kto z państwa…

Senator Stanisław Karczewski:

Chciałbym zgłosić pana senatora Kopcia, Panie 
Przewodniczący, na sprawozdawcę naszej komisji.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Myślałem, Panie Marszałku, że to spadnie na moją gło-
wę, ale pana głos, Panie Marszałku, jest tutaj… Szanuję 
pana głos, Panie Marszałku, i…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Czy pan senator Kopeć się zgadza?

Senator Tadeusz Kopeć:

Tak, tak. Wyrażam zgodę.

Przewodniczący Rafał Muchacki:

Czy są jakieś inne propozycje? 
Skoro nie, to pan senator Tadeusz Kopeć będzie spra-

wozdawcą Komisji Zdrowia.
Panie Ministrze, bardzo serdecznie dziękuję panu za 

obecność. Dziękuję gościom. Panie Marszałku, dziękuję 
panu. Dziękuję, Pani Magister.

Zamykam posiedzenie Komisji Zdrowia.

Prezes Zarządu 
Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu 
Katarzyna Kozioł:
Jestem lekarzem medycyny, ginekologiem położnikiem 

oraz starszym embriologiem klinicznym, czyli mam dwie 
specjalizacje.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję bardzo.
Pan senator ma wniosek formalny. Proszę bardzo.

Senator Waldemar Kraska:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Zgłaszam wniosek formalny o zakończenie dyskusji 

i przejście do głosowania. Jednocześnie zgłaszam wniosek 
o odrzucenie ustawy o leczeniu niepłodności. Dziękuję.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Dziękuję uprzejmie, Panie Senatorze.
Szanowni Państwo, w związku z tym, że został zgło-

szony wniosek formalny, to my ten wniosek formalny – 
tak, Pani Mecenas? – musimy poddać pod głosowanie. 
Szanowni Państwo, musimy ten wniosek formalny poddać 
pod głosowanie, a więc…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, Panie Marszałku?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
To znaczy… Wniosek o odrzucenie, tak?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie?
Przepraszam, może pani mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:
Pan senator Kraska złożył wniosek formalny o zakoń-

czenie dyskusji i później następny wniosek o odrzucenie 
ustawy, ale to już nie jest wniosek formalny.

Przewodniczący Rafał Muchacki:
Tak, tak, dziękuję. Czyli najpierw poddamy pod głoso-

wanie wniosek o zakończenie dyskusji na tym etapie.
 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 08)
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