
NOTATKA ze wspólnego posiedzenia  

Komisji Zdrowia oraz Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji 

Nr posiedzenia: 105  Nr posiedzenia: 293 

Data posiedzenia: 5 sierpnia 2015 r. 

  

 

Posiedzeniu przewodniczyli: przewodniczący Komisji Zdrowia Rafał Muchacki oraz przewodniczący 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Michał Seweryński. 

 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 80. posiedzeniu Senatu do 

ustawy o uzgodnieniu płci. 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie Komisji Zdrowia: Alicja Chybicka, 

Dorota Czudowska, Stanisław Gogacz, Helena Hatka, Tadeusz 

Kopeć, Rafał Muchacki, Leszek Piechota, Bogusław Śmigielski, 

 senatorowie członkowie Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji: Robert Mamątow, Bohdan Paszkowski, 

Józef Pinior, Jan Rulewski, Michał Seweryński, Aleksander 

Świeykowski, 

 
 goście, m.in.: 

 Ministerstwo Zdrowia: 

 podsekretarz stanu Igor Radziewicz-Winnicki 

ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Sprawiedliwości: 

 podsekretarz stanu Jerzy Kozdroń ze współpracownikami, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Danuta Drypa. 

 

Przebieg posiedzenia: 
 

Ad 1.  

 

Przewodniczący obradom senator Rafał Muchacki przypomniał, że w trakcie debaty na 

posiedzeniu Senatu zostały zgłoszone następujące wnioski: mniejszości Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji i senatora Kazimierza Wiatra o odrzucenie ustawy, 

mniejszości Komisji Zdrowia i mniejszości Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji o przyjęcie ustawy bez poprawek oraz senatorów Kazimierza Wiatra, Aleksandra 

Pocieja, Tadeusza Kopcia i Jana Rulewskiego o wprowadzenie poprawek do ustawy. 

Poprawki te miały charakter redakcyjny, a także dotyczyły m.in. zmiany tytułu ustawy 

poprzez wskazanie, że jest to ustawa o zmianie oznaczenia płci, miały także na celu 

umożliwienie prokuratorowi dostępu do informacji zawartych w dotychczasowych 

dokumentach osoby, w przypadku której sąd wydał postanowienie uwzględniające wniosek 

o uzgodnienie płci. 

Senator Rafał Muchacki w pierwszej kolejności poddał pod głosowanie wniosek o odrzucenie 

ustawy. Wniosek nie uzyskał poparcia komisji. 

W dalszej kolejności głosowano nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. Ten 

wniosek również nie uzyskał poparcia komisji. 

Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie zgłoszone w trakcie debaty poprawki. 
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Część z nich uzyskała akceptację strony rządowej oraz poparcie połączonych komisji. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Jana Rulewskiego. 

 

Konkluzja: Komisje poparły 17 poprawek do ustawy (druk senacki nr 1012 Z). 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 
 


