
NOTATKA 

z posiedzenia  Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

Data posiedzenia: 30 lipca 2015 r. 

Nr posiedzenia: 289 

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Michał Seweryński. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o uzgodnieniu płci (druk senacki nr 1012, 

druki sejmowe nr 1469 i 3648). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Kazimierz Kutz, Robert 

Mamątow, Bohdan Paszkowski, Józef Pinior, Aleksander Pociej, 

Jan Rulewski, Michał Seweryński, Aleksander Świeykowski, 

  goście, m.in.: 

 Ministerstwo Sprawiedliwości: 

 sekretarz stanu Jerzy Kozdroń, 

 naczelnik wydziału w Departamencie Legislacyjnym 

Wiesław Grajdura, 

 główny specjalista w Departamencie Legislacyjnym Joanna 

Krawczyk, 

 Ministerstwo Zdrowia: 

 podsekretarz stanu Igor Radziewicz-Winnicki, 

 główny specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego 

Joanna Głażewska, 

 główny specjalista w Departamencie Prawnym Emilia 

Runo, 

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: 

 dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich Karolina 

Grenda, 

 naczelnik wydziału w Departamencie Spraw 

Obywatelskich Barbara Łapińska, 

 Fundacja „Trans-Fuzja”: 

 wiceprezeska Lalla Podobińska, 

 Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego: 

 prawnik Maciej Kułak, 

 Helsińska Fundacja Praw Człowieka: 

 prawnik Jarosław Jagura, 

 Instytut na rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris”: 

 prawnik Rafał Dorosiński, 

 Parlament Europejski: 

 poseł Kazimierz Maria Ujazdowski, 

 Sejm RP: 

 poseł Anna Grodzka, 

 eksperci medyczni: 

 profesor dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz, 

 dr Stanisław Dulko, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Danuta Drypa. 

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=1469
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.xsp?nr=3648


 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Ustawę, uchwaloną na podstawie projektu poselskiego, przedstawiła posłanka Anna Grodzka. 

Poinformowała, że ustawa ma na celu określenie procedury uzgodnienia płci osób, których 

tożsamość płciowa różni się od płci wpisanej do aktu urodzenia, w obecnym stanie prawnym 

brak bowiem odpowiedniego unormowania tych zagadnień w ustawach. Posłanka Anna 

Grodzka zwróciła uwagę na dramat osób, u których występuje konflikt pomiędzy płcią 

biologiczną a psychicznym poczuciem własnej płci, i zaapelowała do senatorów o przyjęcie 

ustawy. 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń i podsekretarz stanu 

w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki potwierdzili m.in., że ustawa nie reguluje 

kwestii medycznych, ale zmierza do ucywilizowania i uproszczenia skomplikowanych 

procedur prawnych dotyczących uzgodnienia płci. 

Eksperci medyczni z dziedziny psychiatrii i seksuologii prof. Zbigniew Lew-Starowicz oraz 

dr Stanisław Dulko wyjaśniali wątpliwości i odpowiadali na liczne pytania dotyczące 

przebiegu procesu diagnostycznego, leczenia i wydawania orzeczeń o występowaniu 

utrwalonej tożsamości płciowej, odmiennej od płci wpisanej do aktu urodzenia. 

W trakcie posiedzenia niektórzy z członków komisji wyrazili wątpliwości dotyczące przede 

wszystkim przyjętych w ustawie rozwiązań w zakresie trybu postępowania sądowego 

w przedmiocie uzgodnienia płci. 

Senator Jan Rulewski postulował, aby komisja wystąpiła do Sądu Najwyższego o pisemne 

stanowisko w tej sprawie, oraz zadeklarował wolę wprowadzenia poprawek do ustawy. 

W opinii senatora Józefa Piniora istnieje konieczność dostosowania obecnej, upokarzającej 

procedury regulującej postępowanie w przedmiocie uzgodnienia płci do współcześnie 

obowiązujących standardów państwa demokratycznego. 

Senator Józef Pinior zgłosił poparty przez senatorów Kazimierza Kutza i Aleksandra 

Świeykowski wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Wniosek ten nie został jednak poddany pod głosowanie, ponieważ komisja zadecydowała, iż 

zarówno senatorom, jak i Biuru Legislacyjnemu Kancelarii Senatu potrzebny jest dodatkowy 

czas na zapoznanie się z opiniami Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa i innych 

zainteresowanych podmiotów w sprawie omawianej ustawy oraz na szczegółowe 

przeanalizowanie propozycji poprawek. 

 

Konkluzja: Komisja nie zakończyła prac nad ustawą. 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 

 


