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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Michał 
Seweryński)

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dzień dobry państwu.
Otwieram posiedzenie senackiej Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji.
Witam panów senatorów. Witam zaproszonych na po-

siedzenie gości: pana ministra Jerzego Kozdronia, pana 
ministra Igora Radziewicza-Winnickiego, panią poseł 
Annę Grodzką, która będzie dzisiaj przedstawiać przebieg 
prac nad tą ustawą w Sejmie, ponieważ jest to wniosek 
poselski. Witam wszystkich przedstawicieli organizacji 
pozarządowych, przedstawicieli innych instytucji zapro-
szonych na dzisiejsze posiedzenie. Towarzyszą nam dwaj 
eksperci: pan profesor Zbigniew Lew-Starowicz i pan 
doktor Stanisław Dulko.

W pierwszym punkcie naszego posiedzenia mamy roz-
patrzenie ustawy o uzgodnieniu płci. Ten projekt dotyczy 
stworzenia odrębnej procedury sądowej umożliwiającej 
uznanie tożsamości płciowej jako podstawy określenia płci 
osób, u których występuje niezgodność między tożsamością 
płciową a płcią metrykalną.

Ponieważ, jak powiedziałem, jest to projekt poselski, 
proszę panią poseł o przedstawienie pokrótce… Proszę, aby 
wszystkie wypowiedzi były zwięzłe. Komisja ma dzisiaj 
długi ciąg posiedzeń – niektóre posiedzenia odbywamy wraz 
z innymi komisjami – i musimy się zmieścić w czasie.

Bardzo proszę.

Poseł Anna Grodzka:
A zatem postaram się bardzo zwięźle… Chciałabym 

szanownych panów senatorów prosić o to, aby spojrzeli na 
wysłany przeze mnie list otwarty do senatorów. Wysłałam 
ten list na państwa skrzynki mailowe; został też opubliko-
wany w mediach. Odnoszę się w nim do różnych zarzutów 
czy opinii, które są formułowane wobec projektu ustawy, 
próbując merytorycznie wyjaśnić, na czym polega nieporo-
zumienie. Bo najczęściej jest to po prostu nieporozumienie, 
które dotyczy podstawowej kwestii: tego, czym jest płeć.

Chcę powiedzieć, że ta ustawa nie dotyczy spraw me-
dycznych. Poza tym, że spowoduje, iż osoby transpłciowe 
chcące uzyskać zmianę płci prawnej będą musiały uzyskać 
dwie niezależne diagnozy lekarzy i psychologów, specja-
listów w danej dziedzinie… Poza tym kwestie medyczne 
w tej ustawie nie występują.

Co mogę powiedzieć o głównej w moim przekona-
niu kwestii, jaką jest kwestia płci? Otóż funkcjonują takie 
opinie, że wybór płci nie może być swobodny, że płeć jest 
osadzona biologicznie, a nie kulturowo. W tej kwestii chcia-
łabym powiedzieć, co następuje. Myślę, że obecni tutaj 
eksperci z dziedziny medycyny to potwierdzą. Po pierwsze, 
nie ma tam takiego wyboru. Często nie odróżniamy pojęcia 
„płeć kulturowa” od pojęcia „płeć psychiczna”, „tożsa-
mość psychiczna”. To nie jest tak, że osoby transpłciowe 
stają się osobami transpłciowymi ze względu na warunki 
kulturowe, w jakich żyją. One stają się osobami transpłcio-
wymi ze względu na swoją biologię. Jasne jest, że biologia 
decyduje tutaj o wszystkim. W mózgu, w podwzgórzu jest 
ciało modzelowate i jądra; jedno z tych jąder odpowiada 
za to, z jaką płcią się rodzimy. Jasne, że chromosomy czy, 
jak to popularnie się mówi, geny decydują o płci – kod 
genetyczny wskazuje na płeć, jest planem na płeć, jest 
pewnego rodzaju architekturą w ogóle całego człowieka 
– ale jasne jest także to, że w ciągu życia płodowego naj-
częściej następują zmiany tego planu, który zakładają geny, 
a dzieje się to w wyniku współoddziaływania, interferencji 
hormonów matki i hormonów płodu, dziecka. Pomiędzy 
szóstym a dwunastym tygodniem życia płodowego pewne 
zmiany powodują również biologiczne zmiany w mózgu 
w tym miejscu, o którym mówiłam. A więc ta psychiczna 
płeć również jest płcią biologiczną. Jeślibyśmy w to nie 
wierzyli, jeślibyśmy powiedzieli: nie, to tak nie jest; to 
nie jest udowodnione w 100%, bo gdyby było, to może 
możliwe byłoby zbadanie tego na zasadzie „no dobrze, to 
sprawdźmy, jakie masz to jądro, o którym wspominałam, 
w mózgu, dzięki czemu będziemy wiedzieli, czy jesteś 
osobą transpłciową”… Tego zrobić się nie da. Gdybyśmy 
przyjęli, że osoby transpłciowe rodzą się z płcią odczuwaną 
psychicznie, z taką tendencją do odczuwania psychicznie 
określonej płci, mówilibyśmy o psychice, czyli w pewnym 
sensie o duchu człowieka. Wydaje mi się, że istnieje prymat 
ducha, czyli tego, co człowiek czuje – to jest treść człowie-
czeństwa, to jest istota człowieka – nad przejawami ciała. 
Oczywiście przejawy ciała, czyli fenotyp, jest projektowany 
przez genotyp, ale może być tak, z czego zdajecie sobie 
państwo sprawę, że mimo iż genetycznie mamy zaprogra-
mowane, że będziemy osobą otyłą, jesteśmy osobą chudą. 
Prawda? W wielu momentach naszego życia płodowego, 
ale także potem, zmiany zaprojektowane genetycznie po-
wodują skutki, których ten genotyp nie przewidział.

Ja wierzę w to, że… Wiecie państwo doskonale, że 
z jaką opresją spotykają się osoby transpłciowe na całym 
świecie, także w Polsce. Wiecie państwo także, że to nie 
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w tym przypadku sąd w Łodzi. Uznaliśmy, że jedyny sąd 
w Polsce, który się specjalizuje w tej wąskiej dziedzinie, 
to Sąd Okręgowy w Łodzi. Należało wyznaczyć jeden sąd 
na całą Polskę, ponieważ tego typu spraw jest w kraju nie-
wiele. Warto, żeby jeden sąd się tymi sprawami zajmował, 
co daje jakąś rękojmię, gwarancję, że nie będzie orzeczeń, 
które będą odbiegały od normy. Tyle chciałbym powiedzieć. 
Jeżeli będą jakieś szczegółowe pytania ze strony członków 
komisji, to z radością na nie odpowiem.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Pan minister chciałby zabrać głos? Proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo krótko. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Wysoka Komisjo!
Bardzo dziękuję za pochylenie się nad tą bardzo ważną 

ustawą. W uzupełnieniu tego pięknego i długiego wystąpie-
nia pani posłanki Grodzkiej chciałbym powiedzieć o tym, 
że rzeczywiście transseksualizm to jest choroba ultrarzadka. 
O ile współczesna medycyna poradziła sobie z leczeniem 
osób transseksualnych najlepiej, jak na dzień dzisiejszy 
potrafi, to specyfika tej nietypowej choroby charakteryzuje 
się tym, iż ona wikła w nieszczęście, w tę trudność funk-
cjonowania społecznego tych osób fakt niezgodności ich 
płci z całym systemem aktów prawnych, metrykalnych, 
który oznacza płeć w sposób formalny. Stąd też ta ustawa 
w sposób, w moim przekonaniu, perfekcyjny nie reguluje 
kwestii medycznych – te zmieniają się zgodnie z aktualną 
wiedzą medyczną – ale tworzy ścieżkę prawną do tego, 
żeby skompensować to nieszczęście i umożliwić osobom 
chorym na tę jednostką chorobową funkcjonowanie i de 
facto uzdrowienie, czyli funkcjonowanie w takich warun-
kach społecznych i na takich warunkach prawnoobywatel-
skich, które są dla nich konieczne do tego, by mieli zdol-
ność samorealizacji, czyli podstawowych wyznaczników 
zdrowia, jakie definiuje Światowa Organizacja Zdrowia. 
W moim przekonaniu jest to ten brakujący element, który 
państwo jest winne tym osobom po to, by umożliwić im 
w pełni zagwarantowaną realizację praw człowieka i praw 
obywatelskich. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy spośród osób zaproszonych, organizacji pozarządo-

wych, ekspertów, ktoś chce zabrać głos? Proszę się zgłosić, 
jeżeli tak.

Proszę się przedstawić. Proszę o wypowiedzi zwięzłe.

Lekarz Seksuolog Stanisław Dulko:
Panie Przewodniczący! Panowie Senatorowie!
Ja chcę krótko zilustrować, przybliżyć, na czym istota 

zjawiska polega.

jest wymysł współczesnej kultury, że to nie jest nic, co 
przyszło do nas, nie wiem, jako nowoczesny przejaw jakiejś 
nadmiernej swobody obyczajowej. Transpłciowość jest 
w najstarszych wykopaliskach rzeczą potwierdzaną; jest 
we wszystkich kulturach na całym globie, na całym świe-
cie. Jest i będzie, bo jest cechą natury. W biologii normą 
jest rozkład logarytmiczny, a nie zero-jedynkowy; normą 
jest to, że pojawiają się osoby, pojawiają się wydarzenia 
biologiczne, które są odmienne od standardu, od tego, co 
występuje najczęściej. To powoduje rozwój, także rozwój 
biologiczny, poszczególnych gatunków. To jest niezmiernie 
ważne i to chciałabym podkreślić na początek, tak bardzo 
krótko, bo o to prosił pan senator przewodniczący.

Ja, a także eksperci jesteśmy tu po to, żeby odpowie-
dzieć na wszystkie państwa pytania. Mam nadzieję, że ta 
mała grupa osób – myślę, że w grę wchodzi co najwyżej 
kilkadziesiąt korekt płci w roku w Polsce, w warunkach 
polskich – poddawana takiej opresji znajdzie państwa se-
natorów przychylność. Chodzi o to, żeby ucywilizować 
proces prawnej zmiany płci. Marzeniem, istotą bycia osobą 
transpłciową… Marzeniem takiej osoby jest przestać być 
osobą transpłciową. Jedyna możliwość, żeby osoba trans-
płciowa przestała być osobą transpłciową, to likwidacja 
sprzeczności pomiędzy własnym poczuciem tożsamości 
a tą tożsamością, jaką jej nadajemy, postrzegając tę osobę 
społecznie, likwidacja sprzeczności między własnym cia-
łem a własną psychiką. Wierzę, że ta drobna sprawa, która 
w mediach niestety zyskuje wymiar polityczny, zostanie 
potraktowana właściwie przez panie i panów senatorów, 
tak jak na to zasługuje. Konieczność ucywilizowania pro-
cesu prawnej zmiany płci… Do tej pory osoby te stawiały 
przeciwko sobie rodziców na sali sądowej – oczywiście 
mówimy o osobach dorosłych – którzy czuli się oskarżeni, 
którzy czuli się winni spowodowania stanu, w którym ich 
dziecko odczuwa tę płeć inaczej i chce tę płeć zmienić. To 
powodowało ogromne konflikty wśród najbliższych.

Serdecznie proszę panów senatorów o pochylenie się 
nad tą sprawą z wrażliwością i podjęcie właściwej decyzji. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy panowie ministrowie w imieniu rządu chcą wyrazić 

stanowisko?
Pan minister Kozdroń. Proszę.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, Szanowny Panie 

Przewodniczący, Wysoka Komisjo, ja w imieniu rządu 
chciałbym oświadczyć, że popieramy uchwaloną przez 
Sejm ustawę. Chciałbym jednoznacznie oświadczyć, że 
projekt poselski był procedowany wraz z Ministerstwem 
Sprawiedliwości. Myśmy nanieśli pewne poprawki. Ta 
ustawa ogranicza się do ustalenia procedury uzgadniania 
płci oraz skutków tego uzgodnienia, czyli skutków pra-
womocnego orzeczenia wydanego przez sąd okręgowy, 
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Wiceprezes Zarządu 
Fundacji „Trans-Fuzja” 
Stanisława Lalla Fedorowicz-Podobińska:
Lalka Podobińska, Fundacja „Trans-Fuzja”.
Ja chciałabym szanownej komisji powiedzieć, że kilka-

set osób transpłciowych czeka z utęsknieniem na tę usta-
wę po to chociażby, żeby uniknąć poniżającego traktowa-
nia podczas aktualnego procesu prowadzonego zgodnie 
z art. 189 kodeksu postępowania cywilnego. Oni muszą 
pozywać własnych rodziców, co niejednokrotnie nasila 
konflikty rodzinne. My jako Fundacja „Trans-Fuzja” zor-
ganizowaliśmy akcję o nazwie „Opowiedz nam swoją hi-
storię”. Na stronie „Trans-Fuzji” ludzie piszą, dlaczego ta 
ustawa jest dla nich ważna. Gros tych wypowiedzi dotyczy 
właśnie tego, że nie chcą pozywać własnych rodziców, 
bo uważają, że oni nie są niczemu winni – to nie przez 
nich płeć dziecka została zapisana tak, a nie inaczej. To 
jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Często rodzice nie 
zgadzają się z tym, że ich dorosłe dzieci mówią, że są płci 
odmiennej i chcą skorygować płeć. Tak że apeluję do pań-
stwa o pochylenie się nad losem tych osób i zatwierdzenie 
tej ustawy. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Kto jeszcze chciałby zabrać głos?
Proszę.

Ekspert Instytutu 
na rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris” 
Rafał Dorosiński:
Rafał Dorosiński, Instytut na rzecz Kultury Prawnej 

„Ordo Iuris”, adwokat.
Panie Przewodniczący! Szanowna Komisjo!
Ja chciałbym krótko odnieść się do wypowiadanych 

przez moich przedmówców twierdzeń, do ich odniesień 
do aspektu biologicznego tego zagadnienia. Słyszeliśmy 
o tym, że zjawisko transseksualizmu ma swój ślad, jakieś 
odzwierciedlenie także w wymiarze biologicznym. Ja nie 
jestem lekarzem, ale chciałbym państwu przytoczyć wyni-
ki badań, które zostały przeprowadzone przez Stockholm 
Brain Institute w Szwecji zatytułowane „Sex dimorphism 
of the brain in male-to-female transsexuals”. Wyniki tych 
badań wskazują jednoznacznie, że nie ma żadnych różnic, 
jeśli chodzi o mózg, między mężczyznami transseksualny-
mi a mężczyznami, którzy na transseksualizm nie cierpią. 
W związku z tym te badania jawnie przeczą niektórym 
twierdzeniom, które tutaj padły. To jest jedna rzecz.

Chciałbym też – to już są kwestie bardziej formalne – 
zaproponować państwu czy też poprosić kogoś z szanowny 
panów senatorów o rozważenie zgłoszenia poprawki do tej 
ustawy w następującym brzmieniu. Art. 3 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie: postępowanie z wniosku o uzgodnienie płci sąd 
rozpoznaje w postępowaniu nieprocesowym. Dwa zdania 
uzasadnienia. Obecne tu teraz formułowanie „uzgodnie-
nia płci dokonuje sąd w postępowaniu nieprocesowym” 
w języku prawnym oznacza obowiązek. W konsekwencji 

(Przewodniczący Michał Seweryński: Proszę się przed-
stawić do mikrofonu.)

Nazywam się Stanisław Dulko i jestem lekarzem sek-
suologiem. Tę problematykę zgłębiam już od czterdziestu 
lat, więc jest mi dobrze znana. Pragnę przybliżyć, bo ze zro-
zumiałych względów – państwo są różnych specjalności… 
Zjawisko hermafodytyzmu, interseksualizmu jest od zara-
nia dziejów historii ludzkości znane. Rodzi się człowiek. 
Możemy organoleptycznie, wizualnie i dotykowo stwier-
dzić, że jest zaburzone różnicowanie na poziomie narzą-
dów płciowych. I to jest jasne. Prawda? Współczujemy… 
Medycyna oczywiście podejmuje próbę korekt. Otóż po-
dobne zjawisko zachodzi w mózgu. Nieszczęście polega 
na tym, że my nie możemy tego zobaczyć. Należałoby 
otwierać, dokonywać trepanacji czaszki. Wówczas byśmy 
widzieli, że odpowiednie struktury mózgu, odpowiedzialne 
za tożsamość płciową człowieka i tożsamość seksualną, 
są rozbieżne od znamion cielesnych ciała. Wkrótce taka 
możliwość będzie, gdyż uruchomiony został w Sanach 
Zjednoczonych program wizualizacji – „The brain activity 
map”. On uwzględnia to zjawisko obok wielu zjawisk z na-
tury zaburzeń psychicznych, autyzmu, Alzheimera i innych. 
Dziękuję bardzo… Oczywiście bardzo proszę o pochylenie 
się nad problemami moich pacjentów.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Pan profesor, proszę.

Konsultant Krajowy 
w Dziedzinie Seksuologii 
Zbigniew Lew-Starowicz:
Panie Przewodniczący, ja naprawdę bardzo krótko.
Jestem… Tak?
(Głos z sali: Proszę przedstawić się.)
Lew-Starowicz, seksuolog.
Panie Przewodniczący, proszę państwa, ja bardzo krót-

ko. Zajmuję się już kilkadziesiąt lat tym zjawiskiem. To 
można właściwie potraktować jak pewną wadę: człowiek 
rodzi się z ciałem określonej płci, a psychicznie jest inną 
płcią. I to jest ta jego wewnętrzna wojna. My to już od 
kilkudziesięciu lat robimy; wszystko jest ustalone proce-
duralnie. Wszystko to szło… Są standardy międzynaro-
dowe, jeśli chodzi o leczenie itd. Ta ustawa ułatwia na-
szym pacjentom życie, po prostu. Wcześniej trzeba było 
występować w sądzie przeciwko rodzicom, a tu tego nie 
ma. To są przepisy prawne itd., które naszym pacjentom 
ułatwiają życie. Samo leczenie jako takie się nie zmienia. 
Te standardy leczenia były realizowane, są i będą reali-
zowane, bo to jest jednostka, która podlega procedurom 
medycznym. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Kto jeszcze chciałby zabrać głos?
Proszę się przedstawić.
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Wiesław Grajdura, sędzia sądu okręgowego delegowa-
ny do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Bardzo krótko. Tego typu sformułowanie nie narzuca 
w żaden sposób decyzji sądowi. Ono tylko i wyłącznie 
wskazuje tryb postępowania. Jak wiadomo, w procedurze 
cywilnej mamy dwa zasadnicze tryby postępowania: tryb 
procesowy i nieprocesowy. W przypadku tego zapisu cho-
dziło tylko i wyłącznie o to, by wskazać, że postępowania 
te będą rozpoznawane w trybie nieprocesowym. I na tym 
wyczerpuje się norma prawna, która została w tym przepisie 
zakodowana. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Pan europoseł Kazimierz Ujazdowski. Bardzo proszę.

Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Kazimierz Ujazdowski:
Chciałbym zapytać pana ministra i pana sędziego, czy 

rozwiązanie z art. 5 ust. 3, które zakłada, że orzeczenia 
przedkłada wnioskodawca, jako typowe… To oznacza, 
że sąd ma do dyspozycji orzeczenia przedłożone przez 
wnioskodawcę. Czy to w panów ocenie jest właściwe, 
nieryzykowne?

I pytanie do pana ministra Kozdronia. Czy na wczesnym 
etapie prac legislacyjnych, jeszcze pod auspicjami ministra 
Królikowskiego, zakładano podobne rozwiązanie, to zna-
czy że wnioskodawca dostarcza orzeczenia?

Przewodniczący Michał Seweryński:
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Szanowni Państwo, przede wszystkim trzeba powie-

dzieć, że to postępowanie nieprocesowe toczy się na wnio-
sek, czyli nie jest postępowaniem z urzędu. Nie dość tego, 
wnioskodawca, który składa taki wniosek, musi wykazać 
interes prawny. On musi wykazać, że to jego żądanie jest 
racjonalne. I po to są te dwie opinie. Nie bez powodu 
przyjęliśmy postępowanie nieprocesowe, a nie kontradyk-
toryjne. Postępowanie kontradyktoryjne, w ramach którego 
procesują się rodzice z dzieckiem, ma to do siebie, że może 
powstać taka oto sytuacja, że rodzice, bez przeprowadzenia 
postępowania dowodowego, stwierdzą: uznajemy roszcze-
nie. Tu sąd z urzędu przeprowadza postępowanie dowo-
dowe. Te dwa orzeczenia są niejako podstawą zasadności 
tego wniosku. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której 
sąd wyda orzeczenie bez powołania biegłego. Takie jest 
moje… Czy na wszystkie wątpliwości odpowiedziałem, 
czy coś przeoczyłem?

(Przewodniczący Michał Seweryński: To się okaże, 
Panie Ministrze, w dalszej części dyskusji.)

Ale czy odpowiedziałem na pytanie pana europosła? 
O to chciałem zapytać, Panie Przewodniczący.

z treści tego przepisu wynika, że sąd nigdy nie może nie 
dokonać tego uzgodnienia. Innymi słowy, zgodnie z aktual-
nym brzmieniem przepisu, sąd niezależnie od okoliczności 
zawsze jest zobowiązany do dokonania uzgodnienia płci. 
Postuluje się więc zmianę, która wskazuje na nieproceso-
wy tryb postępowania, a nie kreuje obowiązek sądu. Moja 
prośba dotyczy rozważenie zgłoszenia takiej poprawki. To 
jest druga rzecz.

I trzecia rzecz. Chciałbym panów ekspertów, może 
przedstawicieli rządu także, poprosić o odpowiedź na 
pytanie, co w sytuacji, w której kobieta, która dokonała 
uzgodnienia płci i formalnie uchodzi za mężczyznę, nie do-
konując przy tym żadnych zabiegów operacyjnych, urodzi 
dziecko. Jak w takiej sytuacji będzie kształtowała się jego 
relacja prawna wobec urodzonego dziecka? Czy będzie 
jego matką, czy będzie jego ojcem? Jak w państwa opinii 
będzie można rozwiązać ten problem? Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Pytania mogą zadawać tylko senatorowie, członkowie ko-

misji, ale ja to pytanie przejmuję. Jeżeli osoby zainteresowane 
chciałyby się odnieść do tego pytania, to bardzo proszę.

Panie Ministrze? Pan minister Kozdroń.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Ponieważ przedmówca zadał pytanie, na które odpo-

wiedzią jest zdanie zawarte w art. 10 ust. 2, zdanie ostatnie, 
chciałbym przytoczyć to zdanie: „Sporządzenie nowego 
aktu urodzenia na podstawie prawomocnego postano-
wienia uwzględniającego wniosek o uzgodnienie płci nie 
wywiera skutków w zakresie stosunków między wnio-
skodawcą a jego dziećmi biologicznymi”. A zatem jeżeli 
po uzgodnieniu płci pojawią się dzieci biologiczne, to nie 
wywiera skutków w tym zakresie… Dalej będą to jego 
dzieci. Jeżeli ta osoba urodzi to dziecko, to będzie matką 
dla tego dziecka.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Dziękuję. Czy 
ktoś z zaproszonych gości chciałby jeszcze zabrać głos?)

Chciałbym kontynuować, jeżeli mogę…
(Przewodniczący Michał Seweryński: Proszę.)
Podniesiony został problem – chodzi o art. 3 – że nie-

jako wymusza się na sądzie uzgodnienie płci. Ja poproszę 
pana sędziego, który tutaj ze mną dzisiaj jest i który jest 
znanym procesualistą, specjalistą w zakresie legislacji, żeby 
się odniósł do tego zarzutu.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Proszę o krótką wypowiedź.

Naczelnik Wydziału Prawa Cywilnego 
w Departamencie Legislacyjnym 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Wiesław Grajdura:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Wysoka Komisjo! Szanowni Państwo!
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ją te propozycje poprawek. Oprócz tego w art. 17 w pkcie 1 
należy skreślić zmianę zawartą w lit. a, ponieważ jest ilu-
zoryczna – niczego nie zmienia w tym przepisie.

Jednocześnie chciałabym doprecyzować, że propozycja 
poprawki, która zawarta jest w pkcie 4… Po konsultacji 
z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
uznaliśmy, iż powinna ona ulec pewnej modyfikacji. Jeżeli 
państwo senatorowie będą potrzebowali wyjaśnienia, w ja-
kim zakresie… Ona uwzględnia wszystkie dokumenty, na 
podstawie których mogą być dokonywane zmiany w aktach 
stanu cywilnego. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Zgłasza się pan senator Kutz. Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kutz:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Na wstępie mam pytanie do pana: czy pan wyraził zgo-

dę na uczestnictwo w posiedzeniu kamery? Jaki nadawca 
stoi za tą kamerą? Chciałbym się dowiedzieć.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Prosimy sekretariat o odpowiedź w tej sprawie.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Senator Kazimierz Kutz: Proszę?)
(Głos z sali: Razem.tv.)

Senator Kazimierz Kutz:
Dziękuję.
Pytam o to, bo, jak wiemy, temu spotkaniu towarzyszy 

pewne napięcie. Jeszcze nigdy nie było tak, żeby w trakcie 
posiedzenia chodził po sali człowiek i jakby gmerał mów-
cy w… W dzisiejszej sytuacji to może być przyjęte jako 
rodzaj zastraszenia czy coś. Ja się boję takich manipulacji. 
W takiej sytuacji trzeba było na początku powiedzieć, że 
będzie… To jest jedna sprawa.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Panie Senatorze, przepraszam bardzo. Ja również na 

to zwróciłem uwagę… Zarządzam, żeby nie przeszkadzać 
osobom w trakcie przemawiania i zachowywać się dys-
kretnie na tyle, na ile jest to możliwe w warunkach tego 
pomieszczenia.

Proszę o dalszą wypowiedź.

Senator Kazimierz Kutz:
Poza tym prawie tak jak nigdy pojawia się europoseł, 

który, że tak powiem, przed nami wszystkimi się wypo-
wiada, bo on może lepiej wie. Mnie się wydaje, że to pod-
ważanie, jakie było w jego wypowiedzi, tego, co w tym 
wszystkim – mówię o tej nowej procedurze – wydaje się 
najbardziej oczywiste, a więc tego, że sprawa może być 

(Przewodniczący Michał Seweryński: Pan europoseł się 
pewnie upomni, jeżeli będzie trzeba.)

Dobrze. Jeśli coś przeoczyłem, to chętnie… 
Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Czy pan europoseł chciałby jeszcze…

Poseł do Parlamentu Europejskiego 
Kazimierz Ujazdowski:
Kwestia tego, czy w tej pierwszej fazie prac rozwią-

zanie co do formuły postępowania nieprocesowego było 
identyczne… Autorzy ustawy i ministerstwo taki tryb wy-
brali, tylko że tu mamy do czynienia z sytuacją, w której 
dwie opinie niezależne są dostarczane przez wnioskodawcę. 
A zatem co do zasady sąd operuje na gruncie opinii, których 
sporządzenia sam nie zarządził. Prawda? Krótko mówiąc, 
jest to jakaś kombinacja postępowania nieprocesowego 
i kontradyktoryjnego, bo gruntowna baza dowodowa jest 
dostarczona tylko przez wnioskodawcę.

Przewodniczący Michał Seweryński:

W ten sposób wkraczamy w dyskusję, która jeszcze 
przed nami. Na posiedzeniach komisji senackich jest taki 
zwyczaj, że państwo senatorowie wcześniej słuchają opinii 
Biura Legislacyjnego. Poproszę o tę opinię, a potem przej-
dziemy do dyskusji. Widzę, że pan senator już się zgłasza… 
Tak że dyskusja za chwilę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Biuro Legislacyjne w opinii, która została przygotowa-

na do przedmiotowej ustawy, zgłosiło sześć uwag i sześć 
propozycji zmian mających na celu doprecyzowanie jej 
przepisów.

Króciutko powiem, z czego wynikają te propozycje. 
Ustawa wprowadza pojęcie „wnioskodawca”. W konse-
kwencji przyjęcia takiej definicji należy posługiwać się 
tym pojęciem w poszczególnych jej przepisach. W związku 
z tym propozycja poprawki zawarta w pkcie 1 ma na celu 
uzupełnienie i doprecyzowanie art. 5 poprzez określenie, 
że pewnych czynności dokonuje właśnie wnioskodawca, 
tak jak to przewiduje ustawa.

Pozostałe propozycje doprecyzowania poszczególnych 
przepisów dotyczą ustaw nowelizowanych ustawą o uzgod-
nieniu płci. Ustawa przedmiotowa precyzuje, że sąd wydaje 
postanowienie o uzgodnieniu… Chodzi o postanowienie 
uwzględniające wniosek o uzgodnienie płci. W związku 
z tym konsekwentnie we wszystkich przepisach należy 
posługiwać się tą terminologią, a także uwzględnić, że 
dotychczasowe orzeczenia były wydawane na podstawie 
art. 189 kodeksu postępowania cywilnego albo zmiany 
w aktach stanu cywilnego na podstawie art. 31 ustawy – 
Prawo o aktach stanu cywilnego. I w tym kierunku zmierza-
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(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy 
Kozdroń: Proszę bardzo.)

Zaintrygowało mnie pana wystąpienie dotyczące tego 
Sądu Okręgowego w Łodzi. Czy mógłby pan rozwinąć 
ten temat? W tej chwili, jak rozumiem, była właściwość 
z reguły miejscowa. Czy tam w Łodzi było najwięcej 
takich przypadków? Skąd doświadczenie, które powodu-
je, że to Sąd Okręgowy w Łodzi ma takie postępowania 
przeprowadzać?

Była tu mowa o pozywaniu rodziców. Mnie interesuje 
to, czemu państwo wykluczyliście z tego postępowania 
nieprocesowego inne osoby zainteresowane. W postępo-
waniu nieprocesowym występują tak zwane osoby zainte-
resowane, czyli takie, które mają jakiś interes prawny, żeby 
w tym postępowaniu uczestniczyć. Ja mogę się domyślać, 
że taki interes prawny może mieć była żona, dzieci tego 
wnioskodawcy czy jego rodzice. Mogę wyobrazić sobie, 
że to mogą być jeszcze inne osoby. Tutaj wprowadzamy 
jakieś nietypowe postępowanie nieprocesowe, w którym 
eliminuje się te osoby i zostaje tylko wnioskodawca. Nie 
dość tego, odbywa się to na podstawie opinii, które sam 
przedłoży. W związku z tym to postępowanie być może 
będzie ograniczone tylko do tak zakreślonego postępowania 
dowodowego: dokumenty i przesłuchanie wnioskodawcy. 
To jest sprawa, moim zdaniem, istotna, bo przecież jak 
z samej ustawy wynika, to orzeczenie będzie skutkować 
w pewnym bezpośrednim lub pośrednim stopniu na te oso-
by, o których wspomniałem.

Czy na gruncie ustawy dany wnioskodawca może skła-
dać, powiedziałbym, więcej niż jeden wniosek? Chodzi mi 
o odpowiedź prawną nie, że tak powiem, faktyczną, ale 
prawną. Bo ja nie znalazłem przepisu, który by uniemoż-
liwiał występowanie dwukrotne lub też częstsze.

I jeszcze jedno pytanie do pana ministra, dotyczące 
skutków art. 11, zgodnie z którym „z chwilą uprawo-
mocnienia się postanowienia uwzględniającego wniosek 
o uzgodnienie płci wszystkie prawa i obowiązki zależne 
od przynależności do danej płci wynikają z płci określone 
w tym postanowieniu”. Jakie to będzie miało skutki? Ja 
rozumiem, że procedura jest rozbudowana, chociażby akty 
stanu cywilnego… Mnie interesuje kwestia zabezpieczeń 
społecznych, spraw pracowniczych itd. Gdyby pan minister 
mógł rozwinąć ten wątek…

(Przewodniczący Michał Seweryński: Przepraszam, 
Panie Senatorze, ale o kwestii ubezpieczeń mówi art. 12.)

Tak, tak. Ale gdyby pan minister mógł tę tematykę 
rozwinąć…

Mam jeszcze pytanie do panów lekarzy. Z jednej strony 
określaliście tę niezgodność biologii z psychiką, w uprosz-
czeniu mówiąc, jako jednostkę chorobową, a z drugiej 
strony pobrzmiewał tutaj taki ton, że ta ustawa jest dobra… 
Czy ta ustawa jest, że tak powiem, odpowiedzią na wasze 
leczenie? Bo jeżeli coś uznajemy za jednostkę chorobową, 
no to trzeba to jakoś leczyć. Prawda? Jak to jest z tym 
leczeniem? Doprowadzacie państwo do zgodności tych 
odczuć psychicznych z biologią lub w pewnym momen-
cie uznajecie, że jesteście bezradni i w zasadzie jedynym 
remedium staje się ustalenie tej płci, również w formie 
prawnej, a następnie jakieś zabiegi… Bo nie do końca 
zrozumiałem.

załatwiona w procedurze nieprocesowej… Kto jak kto, ale 
człowiek, który jest w tej sytuacji i na pewno od dawna jest 
w kontakcie z lekarzami, przynosi te dwa zaświadczenia 
fachowców i opinie psychologa… A pan deputowany chce, 
żeby sąd to rozstrzygał.

(Poseł do Parlamentu Europejskiego Kazimierz 
Ujazdowski: Ja pytałem, Panie Senatorze.)

Proszę?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ale wie pan, to jest charakterystyczne… Pan coś pro-

ponuje, co… Uważam, że to jest błędne.
Chcę powiedzieć, że z radością witam tę inicjatywę. 

Ona mi się wydaje być arcychrześcijańska. Ona idzie w de-
mokrację… Przecież państwo możemy poznać najbardziej 
po tym, jak to państwo traktuje inność, jakąkolwiek inność. 
Ja jako Ślązak czuję, że też jesteśmy inni i nie chcą nas 
za pełnoprawnych Polaków miewać w tym kraju. To jest 
bardzo ważna sprawa.

Pani, mówiąc tutaj, użyła terminu „ucywilizowanie”. 
Mnie się wydaje, że tak… Mogę tylko wyrazić zdziwienie, 
że tak późno, po dwudziestu pięciu latach państwo polskie 
zabiera się do porządkowania kwestii, że tak powiem, wol-
ności. Powinno się zacząć właśnie od takich spraw nieza-
winionych przez rodziców ani przez samego urodzonego 
osobnika. Ja jestem ojcem czwórki dzieci i wiem, że przed 
pojawieniem się dziecka zawsze jest strach i tylko jedno 
pragnienie: żeby dziecko urodziło się, jak to się mówi, 
normalne, nie za głupie. Mnie się udało ten program zre-
alizować, ale ja jako rodzic mogę sobie wyobrazić, jakie 
piekło musi przechodzić rodzina, w którym urodził się 
taki egzemplarz. W Polsce, gdzie wszystko może być sen-
sacją, gdzie wścibstwo, wtrącanie się w inne sprawy… To 
jest po prostu męka. Ta ustawa, moim zdaniem, wreszcie 
zlikwiduje tę mękę, którą trzeba znosić, żeby być sobą. 
Człowiek w takiej sytuacji, kiedy wydorośleje, to ma prawo 
wyboru tego, co w nim jest silniejsze. To jest, przepraszam 
za słowo, rodzaj niedoróbki natury, bo kiedy ten gen matki 
i gen ojca walczą, to jest remis. Jeśli jest możliwość, a jest 
możliwość, żeby to skorygować, a inicjatorem tego jest 
osoba, która taką osobą jest… W takiej sytuacji ustawa, 
którą proponujemy, tworzy dla takiej osoby naturalną, kom-
fortową sytuację, a jednocześnie nie odmawia jej elemen-
tarnego prawa wyboru najistotniejszych spraw własnego 
bytu. Dlatego mówię, że jest to ustawa chrześcijańska, 
ponieważ w niej się wyrazić może w najczystszy sposób 
miłość do drugiego człowieka, szacunek dla jego godności 
i godności rodziców. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Paszkowski jest kolejnym mówcą.

Senator Bohdan Paszkowski:
Ja zadam kilka pytań. Nie będę tu wygłaszał jakichś 

wystąpień.
Po pierwsze, zaintrygowało mnie, Panie Ministrze…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Panie Ministrze Kozdroń…
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Przewodniczący Michał Seweryński:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Rzeczywiście tak jest. Ośrodki specjalizujące się szcze-

gólnie w chorobach rzadkich nie są równorzędnie zlokalizo-
wane na terenie całego kraju. Faktycznie tak się zdarzyło, że 
na tamtym terenie jest największa koncentracja medycznej 
kompetencji, wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy współpracownicy pana ministra uzupełnią tę wy-

powiedź, czy jest ona wystarczająca?
(Naczelnik Wydziału Prawa Cywilnego w Departamencie 

Legislacyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości Wiesław 
Grajdura: Jeśli można…)

Proszę.

Naczelnik Wydziału Prawa Cywilnego 
w Departamencie Legislacyjnym 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Wiesław Grajdura:
Jeśli chodzi o sam tryb postępowania, o to ograniczenie 

kręgu zainteresowanych w gruncie rzeczy do jednej osoby, 
to uzasadnienie natury, można powiedzieć, aksjologicz-
nej, wynika z tego, co pan minister był uprzejmy wska-
zać. Oczywiście to nie jest tak, że to jest jedyny przypadek 
w procedurze cywilnej, kiedy to postępowanie nieprocesowe 
jest ograniczone do określonego kręgu podmiotów. Art. 510 
k.p.c. reguluje to bardzo szeroko, wskazując definicję zain-
teresowanego i uczestnika. Tak na dobrą sprawę zaintere-
sowanym jest każdy, czyjego prawa czy interesu prawnego 
dotyczy wynik postępowania. Co więcej, sąd jest zobowią-
zany z urzędu wzywać zainteresowanych, jeżeli nie biorą 
oni udziału w postępowaniu. Natomiast w tym przypadku 
interes prawny dotyczy przede wszystkim tej jednej osoby. 
Gdyby posłużyć się przykładem pewnych ograniczeń, które 
sama ustawa narzuca… Ustawa wskazuje na przykład za-
mknięty krąg podmiotów uczestniczących w postępowaniu 
o ubezwłasnowolnienie. A zatem to też jest taka sytuacja, 
że ta ogólna norma postępowania nieprocesowego z art. 510 
zostaje w pewien sposób ograniczona w przypadku postępo-
wania o ubezwłasnowolnienie, w przypadku którego ustawo-
dawca zawęził krąg tych osób, jasno wskazując, jakie osoby 
mogą brać udział w takim postępowaniu. Albowiem to też 
jest specyficzne postępowanie dotyczące praw konkretnej 
osoby. Taki model postępowania został wybrany.

Może jeszcze tylko jedno zdanie odnośnie do kwestii 
postępowania dowodowego. Myślę, że nie trzeba państwa 
jakoś nadmiernie przekonywać, że w każdej sprawie, 
w której pojawiają się tak zwane wiadomości specjalne – 
w sprawie o podłożu medycznym, z jaką tutaj mamy do czy-
nienia, czy w sprawach, nie wiem, związanych z prawem 

Przewodniczący Michał Seweryński:
Ponieważ pytań jest kilka, poproszę o udzielenie odpo-

wiedzi w kolejności…
Pan minister najpierw. Proszę.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Ja bardzo bym prosił, żeby pan przewodniczący zgodził 

się na taką formę odpowiedzi: gdyby się okazało, że nie 
odpowiedziałem wyczerpująco na pytania pana senatora, bo 
po prostu najzwyczajniej w świecie coś tam przeoczyłem 
w trakcie odpowiedzi, to moi sędziowie, obecni ze mną, 
mogliby dopowiedzieć.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Może najlepiej 
jeden wyznaczony przez pana, Panie Ministrze.)

Pan sędzia Grajdura, jeżeli można.
(Przewodniczący Michał Seweryński: To bardzo proszę.)
Ale ja zacznę, jeżeli pan pozwoli. Przede wszystkim 

chciałbym panu senatorowi powiedzieć, dlaczego to po-
stępowanie nieprocesowe jest takie specyficzne, dlaczego 
nie przewidujemy uczestników postępowania w tym nie-
procesie, którzy mogliby się pojawiać i wykazywać swój 
interes prawny w przystąpieniu do niego. Ano z takiego to 
powodu, że problem tożsamości płciowej jest jednym z naj-
ważniejszych przyrodzonych praw, godności osoby ludz-
kiej. I o tym musimy pamiętać. To jest prawo tak osobiste, 
że jego dzielenia z innymi uczestnikami procesu nie sposób 
sobie wyobrazić. I dlatego mówimy, że to jest postępowa-
nie przy drzwiach zamkniętych, że to jest postępowanie 
z udziałem tylko tego wnioskodawcy. Jeśli ustawodawca 
chce, to może wskazać organizację pozarządową, która bę-
dzie uczestniczyła w tym procesie, taką organizację, która 
zajmuje się prawami człowieka i problematyką związaną 
z dyskryminacją na tle seksualności.

Dlaczego Sąd Okręgowy w Łodzi? Proszę państwa, 
jak już powiedziałem na wstępie, tych spraw jest niewiele. 
Zakładamy, że to powinien robić jeden wydział wyspe-
cjalizowany, który powinien znajdować się w centralnym 
punkcie kraju, do którego dojazd ze wszystkich stron kra-
ju będzie na miarę najkorzystniejszy. Mogliśmy wybrać 
Warszawę; mogliśmy wybrać Łódź. Dlaczego Warszawy 
nie wybraliśmy? Z jednego powodu… Ci, którzy proce-
sują się w Warszawie, wiedzą, jak długo się dochodzi do 
orzeczenia. Sądy warszawskie są zawalone sprawami. To 
jest metropolia, tu jest tak duża liczba spraw, że ta dodat-
kowa kognicja w tych rzadkich sprawach byłaby dla tych 
sądów…Wiemy, że sąd łódzki okręgowy specjalizuje się 
w tego typu sprawach, dlatego przewidzieliśmy w tym 
zakresie wyłączną właściwość tego właśnie sądu.

Panie Sędzio, czy pan chciałby coś dodać, uzupełnić 
moją wypowiedź?

(Senator Bohdan Paszkowski: Panie Ministrze, ale cze-
mu to właśnie sąd w Łodzi się w tym specjalizuje? O to 
mi chodziło.)

Chyba odpowiedzieć powinien pan minister Igor 
Radziewicz. Bo tam jest przede wszystkim największa 
poradnia w tym zakresie.
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Osoba zainteresowana będąca w programie terapeu-
tycznym skieruje się do sądu, że chce zmienić płeć me-
trykalną. Lekarz prowadzący wydaje zaświadczenie – ja 
mówię o tym, jak było do tej pory – sąd powołuje biegłego 
seksuologa… To już drugi lekarz, biegły seksuolog, który 
występuje w sądzie i stwierdza, czy to wszystko odpowia-
da… I sąd podejmuje decyzję: pani Jola jest mężczyzną. 
To tak skrócie. Teraz ma być inaczej, bo nie będą pozywani 
rodzice, będą dwa zaświadczenia dwóch różnych lekarzy… 
Jest to dla tych osób pewne ułatwienie procesowe po prostu. 
Natomiast program terapeutyczny nie ulegnie zmianie – on 
jest jeden i ten sam. Co się modyfikuje? Modyfikuje się 
technika operacyjna, która się udoskonala. Ci pierwsi pa-
cjenci… No, różnie to bywało. Terapia hormonalna też są 
rozwija, bo te preparaty są coraz nowocześniejsze. I tylko 
to. Czy ta ustawa będzie, czy jej nie będzie, my tym pa-
cjentom i tak będziemy pomagać według tego standardu, 
tak jak było do tej pory.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Wszystko jasne. Dziękuję bardzo.
Pan senator chciałby dopytać?
Proszę.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Profesorze, z tego, co pan powiedział, wynika, że 

nie wyobraża pan sobie, żeby te postępowania, a wcześniej 
wydanie tych opinii, o których się mówi w tym artykule, 
nastąpiło wcześniej, niż po przebyciu tego całego progra-
mu, o którym pan wspomniał. Tak?

Konsultant Krajowy 
w Dziedzinie Seksuologii 
Zbigniew Lew-Starowicz:
To się dzieje w trakcie programu terapeutycznego, to 

procesowanie trwa w trakcie programu terapeutycznego. 
Żeby mógł zostać przeprowadzony zabieg chirurgiczny… 
Jak chirurg ma na przykład ot tak usunąć piersi kobiecie? 
No, nie za bardzo. Chirurg powinien mieć podstawę prawną, 
dzięki której wie, że ma do czynienia z osobą szczególną. Ma 
usunąć piersi, gdyż ta osoba jest mężczyzną. O to chodzi.

Lekarz Seksuolog Stanisław Dulko:
Panie Senatorze…
(Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji Elżbieta Owczarek: Przepraszam, proszę włączyć 
mikrofon.)

Ja tylko chcę powiedzieć, że istota sprawy między in-
nymi sprowadza się do tego, że w czasie postępowania 
terapeutycznego, zwłaszcza hormonalnego, następują istot-
ne zmiany, następuje rozbieżność dotyczącą wizerunku 
tej osoby. Inaczej w posiadanych dokumentach, którymi 
się legitymuje na przykład w trakcie kontroli drogowej, 
na poczcie, w banku czy ubiegając się o pracę… Jest ten 
dysonans, jest ta dysharmonia. Prawda? I zaczynają się 
podejrzenia, zwłaszcza w banku.

budowlanym czy wypadkiem komunikacyjnym – z punktu 
widzenia postępowania dowodowego te wiadomości spe-
cjalne ekspertów tak na dobrą sprawę są kluczowe. W tym 
przypadku zaproponowano rozwiązanie, które wydaje się 
być rozwiązaniem optymalnym, dość logicznym i oczywi-
stym. Osoba, która pozostaje w procesie leczenia, na etapie 
wszczęcia postępowania zobowiązana jest przedstawić za-
świadczenia specjalistów, którzy…

Przewodniczący Michał Seweryński:
Panie Sędzio, to jest w ustawie napisane i my to wiemy.
(Naczelnik Wydziału Prawa Cywilnego w Departamencie 

Legislacyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości Wiesław 
Grajdura: To dziękuję bardzo.)

Jeżeli pan ma coś nowego, to proszę, a jeżeli nie, to 
dziękujemy.

(Naczelnik Wydziału Prawa Cywilnego w Departamencie 
Legislacyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości Wiesław 
Grajdura: Dziękuję.)

Czy pan senator chce kontynuować?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, było pytanie do ekspertów medycznych.
Proszę bardzo.

Konsultant Krajowy 
w Dziedzinie Seksuologii 
Zbigniew Lew-Starowicz:
Panie Przewodniczący! Proszę Państwa!
Ustawa nic nie wnosi do samego leczenia, bo dotyczy 

prawnych spraw naszych pacjentów. Samo leczenie się 
nie zmieni. Jak to wygląda od podszewki? Osoby, które 
przychodzą do naszych gabinetów i mówią, że chcą zmie-
nić płeć… One sobie mogą mówić, że chcą zmienić płeć, 
a my musimy zdiagnozować, czy jest to uzasadnione. Jest 
międzynarodowa klasyfikacja chorób i zaburzeń. Każdy 
z nas kiedyś na coś chorował i jakiś numerek statystyczny 
choroby miał. W tej międzynarodowej klasyfikacji jest roz-
poznanie pod tytułem: transseksualizm. W amerykańskim 
systemie to jest inne rozpoznanie, ale chodzi o to samo. 
Żeby to zaburzenie rozpoznać, muszą być spełnione pewne 
kryteria. Czyli od dzieciństwa występuje to, to i tamto. 
Dalej… Ale nie ma zaburzeń psychicznych. Ktoś, kto ma 
schizofrenię, mógłby zechcieć zmienić płeć, ale… Jak mó-
wię, nie ma zaburzeń psychicznych. Jeżeli są spełnione te 
kryteria, to robimy badania diagnostyczne: badania mózgu, 
kariotyp, badania psychologiczne, psychiatryczne. To jest 
cały proces… Jeżeli mamy rozpoznanie pełne, to podej-
mujemy leczenie, które się składa z trzech elementów. Po 
pierwsze, oddziaływanie psychoterapeutyczne. Ci ludzie 
bardzo często cierpią w swoim otoczeniu, mają problem 
z rodzicami. I tu mamy test realnego życia. Żeby móc zmie-
nić płeć, dana osoba musi przez dwa lata – tak było do tej 
pory w tych standardach – żyć w tej wybranej płci. Chodzi 
o ubiór, zachowanie… O wszystko. Dopiero po przejściu 
tego dwuletniego testu są podejmowane dalsze procedury. 
A zatem, po drugie, terapia hormonalna, długotrwała. Pod 
wpływem terapii hormonalnej zmienia się ciało. A na końcu 
są procedury chirurgiczne, również skomplikowane. Tak 
że ten proces jest wydłużony w czasie.



w dniu 30 lipca 2015 r. 11

procesowe powinno mieć cechy… Chodzi o to, żeby ono 
faktycznie było postępowaniem procesowym, a nie uprosz-
czonym. Padają jeszcze inne sugestie. I to powoduje, iż 
za konieczne uważam rozważenie skierowania tej ustawy 
do Sądu Najwyższego z prośbą o wydanie opinii. I taki 
wniosek formalny stawiam. Praktyką komisji naszej jest to, 
że my zasięgamy różnych opinii. W sprawach o przemocy 
pośredniej zasięgaliśmy opinii sądów i innych instytucji 
prawnych. Jest jeszcze czas na pozyskanie opinii. Dowody 
zawarte w uzasadnieniu wskazują, że Sąd Najwyższy te 
problemy badał z różnych stron. A zatem dostatecznie 
uzasadnione, Panie Przewodniczący, jest postawienie ta-
kiego wniosku.

Niezależnie od losów tego wniosku, chciałbym, kon-
tynuując tę myśl, wezwać, zgłosić postulat, aby w celu 
uregulowania tego jeszcze lepiej niż do tej pory, zniwe-
lowania cierpień, o których chyba nie musimy tutaj wspo-
minać, bo wiemy… Te kwestie powinny być rozpoznane, 
rozstrzygnięte, uregulowane. Uważam, że niezbędne są 
dwie poprawki. Pewne ich elementy już przewijały się 
w dyskusji. Otóż najprostsza poprawka… Uważam za 
nieuzasadnione, aby w art. 6 ust. 2 postępowanie dowo-
dowe było…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Art. 6 ust. 2. Uważam, że ustawodawcy nie powin-

ny tak instrukcyjnie określać sposobu zachowania sądu. 
Tutaj się mówi tak: „sąd może ograniczyć”… Ja wiem, że 
słowo „może” wprowadza pewną elastyczność, ale skoro 
chcemy jakiś skutek uzyskać, to po co je wprowadzać? 
Można mówić o pewnej kulturze inicjatorów tej ustawy; 
można też przyjąć, że sąd niezależnie od tego zapisu może 
takie postępowanie ograniczyć. Uważam, że ten przepis jest 
zbędny, niczego nowego nie wprowadza. I stąd propozycja 
poprawki: skreślić art. 6 ust. 2.

Większe moje wątpliwości budzi art. 5. Gdy mówiłem 
o prawach człowieka w odniesieniu tylko do tych oso-
bowych… Nie może być poprowadzona tak daleka ab-
solutyzacja tych praw, nie można pomijać praw, w tym 
praw człowieka, tych osób, które pojawiły się w efekcie 
różnych związków, czyli dzieci. W tym zakresie proponuję 
poprawkę, aby w art. 5 ust. 1 rozszerzyć… Chodziłoby 
o osoby nie tylko niepozostające w związku małżeńskim, 
ale i takie, które nie posiadają małoletnich dzieci. Istnieje 
tutaj konflikt praw i praw człowieka. Nasza polska konsty-
tucja strzeże dobra pojedynczej osoby, ale i dobra rodziny, 
w tym dzieci. Podpisaliśmy, co wielokrotnie podkreślamy, 
konwencję o prawach dziecka. Uważam, że ograniczenie 
dotyczące jedynie osób w związkach małżeńskich, które, 
tak na marginesie, w ogóle mogą nie mieć dzieci… Krąg 
tych osób powinien być rozszerzony. To jest uzasadnienie 
moich dwóch poprawek, które złożę, jeśli nie przejdzie 
pierwszy wniosek.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czyli dwie poprawki i jeden wniosek dotyczący opinii 

Sądu Najwyższego… Dziękuję.
Teraz głos ma pan senator Pociej, potem pan senator 

Świeykowski, a potem pan senator Pinior.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Panie Doktorze, dziękuję bardzo. To są rzeczy po-

wszechnie znane. Dysonanse, dysharmonie, brak uzgod-
nienia występują, o czym my wszyscy wiemy.

(Lekarz Seksuolog Stanisław Dulko: Bardzo dziękuję.)
Myślę, że już nie potrzeba nas do tego przekonywać.
Czy pan senator Paszkowski już skończył?
Skoro tak, to poproszę pana senatora Rulewskiego. 

A potem pan senator Pociej i pan senator Świeykowski.
(Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji Elżbieta Owczarek: Panie Senatorze, proszę włą-
czyć mikrofon.)

Senator Jan Rulewski:
Jest włączony… A może włączę dwa, to będzie głośniej. 

Ale ja jestem dość głośny, dlatego powinni mi zwracać 
uwagę, żebym w ogóle nie włączał.

Szanowni Państwo, ja z pełną uwagą i otwartością od-
powiadam na apel zarówno pani poseł i osób, które stoją za 
tą inicjatywą, jak również państwa ekspertów, profesorów 
medycyny. Doceniam wysiłki rządu, dzięki którym ten 
projekt, powiedziałbym, zbliżył się do poprawności legi-
slacyjnej, uniknięto wątpliwych zagadnień. Rzecz dotyczy, 
jak pani Grodzka powiedziała, zaledwie kilkudziesięciu 
przypadków. Pan profesor Dulko ocenia potencjalną moż-
liwość występowania tych przypadków na dwa tysiące 
siedemset w całej przestrzeni życiowej Polaków. Wiemy, 
że zainteresowanych tymi sprawami jest tylko kilka rocz-
ników, a zatem liczba, którą rzetelnie podaje pani poseł 
Grodzka, jest słuszna. Nie jest to wielkie zagadnienie, jeśli 
dodamy, że w Polsce istnieje szeroko stosowana zasada 
tolerancji i te sprawy, o których pan minister mówił, ale też 
pan profesor Starowicz, są regulowane na mocy obecnych 
rozwiązań. Ja nie uważam, żeby ta ustawa miała być w try-
bie pilności… Jak pan minister Kozdroń powiedział, rzecz 
dotyczy pewnego elementu życia – płci. Powiedziałbym 
nawet, że walki o zachowanie płci. To przykuwa moją 
uwagę i nie tylko moją, o czym świadczy koresponden-
cja z różnych stron od w różny sposób zainteresowanych 
podmiotów. Chciałbym przypomnieć, że swoje stanowisko 
przesłał również Instytut na rzecz Kultury Prawnej. Biorąc 
to pod uwagę, pozwalam sobie zwrócić uwagę na fakt, że 
rzetelne przedstawienie uzasadnienia przez autorów inicja-
tywy wskazuje, iż istnieje pewna polemika z instytucjami 
prawnymi, zwłaszcza z Sądem Najwyższym. Państwo wy-
raźnie piszecie, z czym się nie zgadzacie. Sąd Najwyższy 
podkreśla potrzebę, aby to dotyczyło tylko spraw, które nie 
biegną w trakcie życia osób, które zwracają się o zmianę 
płci… Przyjmuje zasadę metrykalną, tylko taka może być 
prostowana. Dalej podkreśla się – i to jest duża polemika, 
chyba najważniejsza – że jeśli jest prawdą, iż jest to dobro 
osobiste, prawo człowieka, ale o charakterze osobowym… 
Przecież w czasie życia danej osoby transseksualnej, która 
zwraca się o zmianę płci, zdarzają się różne sytuacje ro-
dzinne i społeczne, mogą pojawić się dzieci. A zatem przy 
tym dobru osobowym, jak to mówią autorzy, trzeba rów-
nież badać dobro innych osób, między innymi dzieci, które 
się pojawiły. Sąd zwraca też uwagę, że to postępowanie 
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styczny, jest rozpoznanie… Już na tym etapie. Kiedy nasi 
pacjenci idą do sądów… Wówczas było to na różnym eta-
pie. Byli tacy, którzy szli do sądu po zakończeniu diagnozy, 
ale byli i tacy, którzy w trakcie terapii szli do sądu. Sąd 
wiedział, że pacjent jest już w trakcie terapii hormonalnej 
i po pierwszym zabiegu chirurgicznym. Tak że na różnych 
etapach procesu diagnostycznego wnioskodawca szedł do 
sądu, bo to zależało od wielu czynników – od tego, jakie 
są jego relacje itp. My możemy wydać zaświadczenie po 
zakończeniu procesu diagnostycznego, przed rozpoczę-
ciem leczenia.

(Senator Aleksander Pociej: Przepraszam, a na ile te 
diagnozy… Jaki jest stopień pewności, że panowie nie 
jesteście manipulowani bądź oszukiwani?)

Bardzo dobre pytanie. Oczywiście, że zdarza się, że 
niektórzy pacjenci, a właściwie pseudopacjenci, chcą nas 
wrobić, mówiąc kolokwialnie… To jest zespół specjali-
stów: psychiatra, psycholog, seksuolog. Poza tym procedu-
ra nie ogranicza się do jednej wizyty, tylko iluś tam wizyt. 
Stosujemy różne specjalne metody, jesteśmy doświadczeni, 
występujemy jako biegli w sądzie. Wszyscy są niewinni, 
a biegły seksuolog ma powiedzieć, czy to jest pedofil, czy 
nie. Który się przyzna? Nikt, wszyscy są niewinni. Tak 
samo tu: nasze doświadczenie i praca zespołowa sprawiają, 
że mamy pewność co do diagnozy. Skuteczność tych dia-
gnoz jest wysoka, o czym świadczy praktyka w zakresie 
badań katamnestycznych, które się robi w ileś lat po zmia-
nie płci czy po uzgodnieniu płci, jak to się teraz mówi. To 
potwierdza, że to była trafna decyzja.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Czy pan senator ma kolejne pytania?
(Senator Aleksander Pociej: Nie.)
To teraz pan senator Świeykowski. Proszę.

Senator Aleksander Świeykowski:
Dziękuję bardzo.
Przebieg tego procesu przedstawiony tutaj przez panów 

profesorów, powtórzony zresztą przez senatora Pocieja, 
przekonuje mnie, że to jest długotrwałe, zapewne i kosz-
towne, i prawdopodobnie także bolesne nie tylko psy-
chicznie, ale i fizycznie. Obojętnie na którym etapie, ale 
zdarza się… Diagnoza, nawet ta zespołowa – pan senator 
Pociej już wspomniał o tej możliwości – może się okazać 
ostatecznie błędna. Czy są znane przypadki takiej błędnej 
diagnozy, a jeśli tak, to na jakim etapie wykryto, że ta 
diagnoza była błędna? Czy pacjent, osoba zainteresowana 
już po sfinalizowaniu całego procesu badawczego, dia-
gnostycznego, a potem i sądowego doszła na jakimś tam 
kolejnym etapie do wniosku, że to jednak był błąd? Czy 
są znane takie przypadki?

Przewodniczący Michał Seweryński:
Do którego z ekspertów pan senator kieruje to pytanie?
(Senator Aleksander Świeykowski: Nie wiem, komu 

mogą być znane…)
To proszę o krótką odpowiedź.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Ja chciałbym wrócić do dwóch dla mnie bardzo wiele 

wyjaśniających wypowiedzi panów profesorów. Bardzo 
za nie dziękuję, bo bardzo wiele się dowiedziałem na te-
mat postępowania, które do tej pory było stosowane. Ale 
zanim do tego przejdę, słowo do pana ministra Kozdronia 
pro domo sua. Chciałbym się zwrócić do ministerstwa, 
żeby… Skoro macie tak dobrze rozpoznane, iż w Warszawie 
są opóźnienia, to bardzo bym prosił o skierowanie więcej 
środków do Warszawy, bo rzeczywiście Warszawa dusi się, 
jeżeli chodzi o sprawy cywilne. Tak że cieszę się bardzo, 
że w ministerstwie jest taka świadomość… Usłyszałem to 
zupełnie przypadkowo dzisiaj. Dziękuję bardzo.

Wracając do tych dwóch wypowiedzi, chcę powiedzieć, 
że ja mam taki obraz tego, co było do tej pory. Mamy 
nieszczęśliwego człowieka, który męczy się w swojej fi-
zyczności i w swojej roli społecznej. Trafia do specjalistów, 
którzy przez jakiś czas – jeżeli dobrze usłyszałem, to około 
dwóch lat, tak? – badają tę osobę, próbując znaleźć powód 
i wykluczyć również inne zaburzenia. Po tym czasie rozpo-
czyna się, jeżeli zapada diagnoza o tej niezgodności, terapia 
hormonalna. A później, w zależności od tego, czego pożąda 
ta osoba, mogą być jakieś chirurgiczne… I do tej pory tak 
było. Padło tutaj stwierdzenie, że w pewnym momencie, po 
tym leczeniu hormonalnym, po leczeniu chirurgicznym, do-
chodzimy do takiego momentu, kiedy mamy niezgodność 
płci wpisanej z wyglądem zewnętrznym, ze wszystkim, 
co ta osoba… Ja mam pytanie do wnioskodawców, nie 
wiem, może do pani poseł, może do ministerstwa: dlaczego 
w swoim projekcie nie skupiliście się na tym, aby… Cały 
problem, jeżeli dobrze rozumiem, polegał do tej pory na 
tym, że po tej całej fazie, którą tutaj opisałem, następo-
wała faza procesowa, niewygodna, uwłaczająca godności 
ludzkiej, doprowadzająca do sztucznego sporu z rodzicami 
itd. Nie za bardzo rozumiem, dlaczego nie mamy tutaj do 
czynienia z konstrukcją, która wprowadzałaby tę procedurę 
po przejściu wszystkich tych etapów, w tym ewentualnych 
medycznych. Ale może się mylę.

Chciałbym teraz zwrócić się do panów z następującym 
pytaniem. Czy te dwie opinie, o których mówi ustawa… 
W którym momencie opisanej przeze mnie procedury, tej 
dotychczasowej, bylibyście panowie w stanie wydać taką 
opinię? Czy po tym pierwszym etapie, bez etapów leczenia 
hormonalnego, które doprowadza do zmiany wyglądu, czy 
może dużo wcześniej? W którym momencie tę opinię będzie 
miał człowiek, który będzie chciał się zwrócić do sądu?

Przewodniczący Michał Seweryński:
Proszę.

Konsultant Krajowy 
w Dziedzinie Seksuologii 
Zbigniew Lew-Starowicz:
Panie Przewodniczący! Proszę Państwa!
Otóż opinię możemy wydawać – i wydajemy – po za-

kończeniu procesu diagnostycznego, a przed rozpoczęciem 
procedur terapeutycznych. Zakończony jest proces diagno-
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to panowie profesorowie świetnie określili. Te procedury 
przecież w Polsce się toczą i nadal będą się toczyć. Ten 
parlament jeszcze przed końcem kadencji może załatwić 
sprawę zupełnie fundamentalną z punktu widzenia osób, 
których ta sytuacja dotyczy, a mianowicie przygotować 
podstawy prawne do stworzenia odrębnej procedury są-
dowej. I to mi się wydaje być istotą tej sytuacji. Osobiście 
uważam, że powinniśmy to zrobić.

Odniosę się tu do tego, co mówił przede wszystkim 
senator Rulewski. No, Panie Senatorze, pan mówił o abso-
lutyzacji praw człowieka. Ale my jesteśmy komisją praw 
człowieka i z tego punktu widzenia dotykamy tutaj przecież 
podstawowego, fundamentalnego prawa człowieka – pra-
wa do godności. To zawsze jest tak, że prawo człowieka 
dotyczy także innych ludzi bezpośrednio czy pośrednio. 
Senator Kutz mówił tutaj o prawie wyboru narodu, do któ-
rego się należy. To jest prawo człowieka. Prawda? Dzieci 
nie mają prawa, by zabraniać ojcu czy matce określania 
swojej tożsamości narodowej, mimo że taki wybór będzie 
w jakimś sensie ich dotyczył. A więc wydaje mi się, że 
tutaj nie mamy do czynienia z absolutyzacją praw człowie-
ka, a wręcz odwrotnie – realizujemy podstawowe prawo 
człowieka. Jako parlament jesteśmy w stanie zmienić tę 
upokarzającą procedurę sądową, która dotychczas w Polsce 
obowiązywała, na taką, która odpowiada współczesnym 
standardom rządów prawa. Dziękuję bardzo.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Dziękuję, 
Senatorze…)

I dlatego ja osobiście jestem za tym, żeby ten projekt 
przyjąć bez jakichkolwiek poprawek.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Dziękuję.
Pan senator Paszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dziękuję.
Ja bym chciał zadać jedno konkretne pytanie. Art. 510 

kodeksu postępowania cywilnego określa, że zainteresowa-
nym w sprawie – mówimy o postępowaniu nieprocesowym 
– jest każdy, czyich praw dotyczy wynik postępowania. 
Może on się w każdym stanie sprawy aż do zakończenia 
postępowania w drugiej instancji… Jeśli weźmie udział, 
staje się uczestnikiem. Ja mam konkretne pytanie: czy jest 
jakieś postępowanie nieprocesowe, które z definicji określa, 
że jego uczestnikiem może być tylko wnioskodawca plus 
ewentualnie organizacja społeczna za jego zgodą, organi-
zacja o sprofilowanym  charakterze? Czy możecie państwo 
wymienić takie postępowanie? Nie wymieniajcie mi tylko 
postępowań rejestrowych itd.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
To może do ministerstwa…
(Senator Bohdan Paszkowski: I jeszcze mam…)
Jeszcze jedno?
(Senator Bohdan Paszkowski: … wniosek do pana prze-

wodniczącego.)

(Senator Aleksander Świeykowski: Prawdopodobnie 
panom profesorom są takie przypadki znane, a może 
i Ministerstwu Sprawiedliwości.)

Lekarz Seksuolog Stanisław Dulko:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Przepraszam za nieskromność, ale polska diagnosty-

ka w rankingu międzynarodowym jest w czołówce, na 
topie. Różnie jest z etapami leczenia chirurgicznego, ale 
diagnostyka jest wiodąca w skali światowej. Ja osobiście 
znam ponad siedem tysięcy pacjentów; prowadziłem ich 
w ciągu ostatnich czterdziestu czterech lat. Zwracałem się 
do sejmowej Komisji Zdrowia – ktoś z posłów zadawał 
podobne pytanie – by przedstawili chociaż jeden przypa-
dek, który prowadziłem i zaistniała jakakolwiek pomyłka. 
Mimo że w statystykach światowych dopuszczalność za-
myka się w granicach 3–4%… Mówimy o transpłciowości. 
Pamiętajmy też, że mamy zjawisko płci nieokreślonej. Są 
ludzie – bardzo nieliczni, ja znam trzech – którzy mają fazy 
płci: na przykład przez siedem lat funkcjonują jako kobie-
ty, czują się kobietami i jako kobiety odbierają wszystkie 
społeczne odniesienia, a po tych siedmiu latach przychodzi 
faza męska i przez następne pięć lat… Ja zresztą pisa-
łem o tym w opinii dla Kancelarii Sejmu. Takie zdarzenia 
mają miejsce. Co my robimy? W dotychczasowej praktyce 
była w Polsce jedna osoba… Sąd okazał wyrozumiałość, 
pochylił się nad… I zmienialiśmy trzykrotnie, ale nie dla-
tego, że były pomyłki, tylko dlatego, że taka osoba ma 
fazy, to jest nieokreślone. Tak jak tożsamość seksualna jest 
nieokreślona – mówimy o biseksualizmie – tak może się 
zdarzyć taki przypadek dotyczący płci. Ale te osoby są na 
tyle, proszę senatora, rozsądne, że one nie prosiły nas o to, 
żebyśmy chirurgicznie… Nie, one są świadome, że teraz 
w tej fazie będą funkcjonowały, a prawdopodobnie za ileś 
lat wrócą do… Proszę pamiętać, że to są zazwyczaj ludzie 
wykształceni, inteligentni, pochodzący z rodzin lekarskich, 
sami lekarze na przykład…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Głos z sali: To jest zjawisko rzadko spotykane.)
Wyjątkowo rzadko. Wówczas dodatkowe opinie doty-

czące tej konkretnej osoby…

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo za wypowiedź.
Czy pan senator chce kontynuować?
(Senator Aleksander Świeykowski: Nie.)
Dziękuję.
Pan senator Pinior.

Senator Józef Pinior:
Ja przede wszystkim chciałbym podziękować pani poseł 

Grodzkiej za informacje przekazane w mailu, jaki otrzy-
maliśmy przed tym posiedzeniem. Dziękuję bardzo za ten 
mail, list właściwie, bo on bardzo wiele rzeczy wyjaśnia 
i uwrażliwia… Wydaje mi się, że my tutaj dzisiaj mierzy-
my się z problemem ściśle prawnym tej sytuacji. My nie 
wniesiemy niczego nowego do kwestii medycznych, tak jak 
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z sytuacją, w której korekty płci prawnej, zmiany prawnej 
dokonuje osoba, która, powiedzmy, posiada dzieci, ale jest 
już po rozwodzie.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
No tak, po rozwodzie czy… W każdym razie stanu 

wolnego. Jeżeli posiada dzieci i te dzieci żyją z tą osobą, 
to nie widzę najmniejszego problemu. Sytuacja, w której 
byśmy uniemożliwiali formalne dokonanie zmiany płci 
osobie, która wychowuje swoje własne dzieci, byłaby 
czymś nieznośnym, okrutnym i nie do przyjęcia. Jeżeli 
natomiast te dzieci wychowywane są przez inną osobę, 
która nie pozostaje w związku z osobą, która zmienia płeć, 
to… Przypominam, że ta osoba już nie jest w związku z tą 
osobą, natomiast wszystkie obowiązki i prawa dotyczące 
opieki nad tymi dziećmi, majątku itp. pozostają takie same. 
Z zaproponowanej przez pana senatora poprawki wynika – 
pozwolę sobie tutaj na pewną taką insynuację – pewien lęk, 
obawa dotycząca tego, nie wiem, jak te dzieci będą…

(Głos z sali: Małoletnie.)
…że te osoby małoletnie będą w jakiejś tragicznej sytu-

acji, jeżeli świat się dowie, że ich nie wiem, tata czy mama, 
która ich nie wychowuje – mówimy o takiej sytuacji – zmie-
nia płeć. Konflikt wartości… Dobro tego dziecka realnie 
nie jest naruszane, ale gdyby zatrzymać możliwość zmiany 
płci osoby transpłciowej, to naruszane byłoby dobro tej 
osoby. Nie ma takiego powodu ani psychologicznego, ani 
prawnego, żeby taką poprawkę… no, akceptować. Wydaje 
mi się, że nie powinno tak być. Jestem przeciwko takiej 
poprawce i próbuję to uargumentować.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję. Stanowisko jest jasne.
Pan minister krótko.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
W pełni zgadzam się z panią posłanką Grodzką. Ja 

rozumiem tę intencję ochrony dobra dzieci, które są wy-
chowywane… To jest olbrzymi stres, że mama staje się 
nagle mężczyzną. No ale przyblokowanie administracyjno-
prawne czy sądowe procedury zmiany płci powoduje, że te 
osoby transseksualne są nieszczęśliwe, wpadają w depresję 
i znacznie częściej popełniają samobójstwa. I to także nie 
jest obojętne dla dobrostanu dzieci, które są albo były na 
ich utrzymaniu i były przez nie wychowywane. Wydaje 
mi się, że nie osiągniemy tego celu, który postulował pan 
senator, jeżeli zablokowana będzie możliwość wejścia 
w procedurę tych osób do momentu, w którym ich dzieci 
osiągną pełnoletność.

(Senator Jan Rulewski: Dzieci też wpadają w depresję.)

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Panowie Senatorowie, ponieważ zostały zgłoszone 

wnioski… Te dwie poprawki nie zostały dostatecznie 
sprecyzowane…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

To za chwilę. Może najpierw odpowiedź.
(Senator Bohdan Paszkowski: Nawiązując do wniosku 

senatora Rulewskiego…)
Panie Senatorze…
(Senator Bohdan Paszkowski: Otrzymałem informację, 

że mam iść prowadzić posiedzenie komisji…)
Najpierw wysłuchamy odpowiedzi.
(Senator Bohdan Paszkowski: Krajowa Rada 

Sądownictwa obraduje na temat tej ustawy. Kolega 
Zientarski uczestniczy… To jest pewne wzmocnienie tej 
argumentacji, bo skoro Krajowa Rada Sądownictwa ma 
wydać opinię w tej sprawie, a my jeszcze…)

Ja się tymi wnioskami za chwilę zajmę. Najpierw będzie 
odpowiedź na pytanie pana senatora. Widzę, że pani poseł 
też się zgłasza.

Panie Ministrze, krótko, jeśli można.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Ja nie znam takiego postępowania nieprocesowego, 

w którym byłby tylko jeden uczestnik, tylko wniosko-
dawca, bez innych uczestników. Ale tu będzie. W mojej 
ocenie art. 4 jest lex specialis w stosunku do art. 510. Nie 
pozbawiamy innych praw… Chciałbym się tutaj powołać 
na opinię Sądu Najwyższego, którą pan senator Rulewski 
przywoływał, proponując, by raz jeszcze zwrócić się do 
Sądu Najwyższego w tej sprawie. Sąd Najwyższy w swojej 
opinii wyraźnie pochwalił projektodawców za to właśnie, 
że uczestnikiem postępowania o uzgodnienie płci… Sąd 
Najwyższy wypowiadał się co do tego projektu.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Głos z sali: Na stronach Senatu można ją znaleźć.)
Sąd Najwyższy pochwalił takie rozwiązanie.
(Głos z sali: Całą ustawę?)
Sąd Najwyższy miał inną koncepcję – żeby w trybie 

administracyjnym dokonywać uzgodnienia płci. A więc 
nie sąd, nie organ wymiaru sprawiedliwości, tylko organ 
administracyjny miałby to uzgodnienie płci przeprowadzać. 
Projektodawcy i Ministerstwo Sprawiedliwości miało inną 
wizję rozwiązania tego problemu, co nie znaczy, że gor-
szą. Uznaliśmy, że załatwianie problemu przez urzędnika 
byłoby obarczone zbyt wielkim ryzykiem.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Jeszcze pani poseł się wypowie, a potem zajmiemy się 

wnioskami.

Poseł Anna Grodzka:
Ja chciałabym odnieść się do propozycji poprawki, jaką 

złożył pan senator Rulewski.
(Głos z sali: Pan senator dwie poprawki…)
Tak, ale ja chciałabym się odnieść do jednej, dotyczą-

cej dzieci. W sprawie pierwszej poprawki minister już się 
wypowiadał, więc nie chcę przedłużać… Zgadzam się z tą 
opinią. Proszę sobie zdać sprawę, że mamy do czynienia 
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Przewodniczący Michał Seweryński:

Panie Senatorze, ja to odnotowałem, ale nie jesteśmy 
teraz w fazie głosowania. Jesteśmy w fazie podejmowania 
decyzji przygotowującej nas do głosowania. Głosujemy 
zwykle po wysłuchaniu wszystkich opinii i po zewidencjo-
nowaniu zgłoszonych poprawek. Jesteśmy na tym etapie. 
Możemy w tej chwili tę sprawę zamknąć, ale możemy 
również odroczyć posiedzenie do momentu, w którym 
opinie, o których wspomniałem, zostaną sformułowane, 
i kiedy zostaną sprecyzowane poprawki. Po rozstrzygnię-
ciu tej sprawy możemy ewentualnie przejść do dalszego 
procedowania.

Co w tej sprawie, którą tu zaproponowałem, panowie 
senatorowie mają coś do powiedzenia? Czy jest zgoda na 
to, żebyśmy poczekali na uzupełnienie katalogu opinii, na 
sformułowanie poprawek, czy też mamy dalej procedować, 
bez czekania?

Pan senator Pinior… Przepraszam, pan senator Pociej, 
też na „p”.

Senator Aleksander Pociej:

I podobieństwo uderzające.
(Wesołość na sali)
Ja chciałbym wiedzieć, zanim będziemy decydować, 

do kiedy pan przewodniczący ewentualnie by przerywał… 
Kiedy nastąpiłoby wznowienie? Czy przed najbliższym 
posiedzeniem Senatu, czyli przed tymi dwoma datami 
sierpniowymi, czy jakoś bezterminowo?

Przewodniczący Michał Seweryński:

Ja myślę, że możemy oczekiwać, iż przed wyznaczo-
nym na przyszły tydzień posiedzeniem plenarnym Senatu 
ta druga część naszego dzisiejszego posiedzenia w tej spra-
wie mogłaby się odbyć. Na pewno wpłynie do nas opinia 
Krajowej Rady Sądownictwa, która dzisiaj się tym zajmuje, 
a także sformułowane zostaną konkretne poprawki. Po za-
poznaniu się z propozycjami poprawek, które są w aktach, 
moglibyśmy przed posiedzeniem plenarnym Senatu wyzna-
czonym na przyszły tydzień – zwykle takie posiedzenia są 
przed posiedzeniem plenarnym…

(Głos z sali: Nawet w trakcie.)
…odbyć posiedzenie komisji i podjąć uchwałę. To nie 

przeszkadza ewentualnemu wprowadzeniu tego punktu 
do porządku obrad, co ostatnio zwykle się dzieje. Zresztą 
chyba już jest w porządku…

Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:

Panie Przewodniczący, ja uważam, że dokończyć to 
posiedzenie powinniśmy na pewno przed posiedzeniem 
plenarnym. Żeby móc poprzeć pana wniosek, chciałbym 
prosić, żebyśmy od razu wyznaczyli datę na 4 sierpnia 
o godzinie 9.00 na przykład.

…na piśmie. Ja się również zastanawiam nad popraw-
ką, ale nie mogę w tej chwili jej sformułować, ponieważ 
prowadzenie obrad i redagowanie poprawek jest trudne do 
pogodzenia. Dowiedzieliśmy się w sposób nieoficjalny, 
że będzie opinia Krajowej Rady Sądownictwa… Jeden 
z kolegów senatorów poinformował nas, że krajowa rada 
właśnie obraduje w tej sprawie. Być może ta opinia bę-
dzie rozważona w dalszej części postępowania w Senacie; 
zapewne zostanie do nas skierowana. Pan senator zgłosił 
wniosek, żeby zasięgnąć opinii Sądu Najwyższego, której 
w aktach nie mamy.

Wobec tego stawiam pod rozwagę propozycję, żeby-
śmy dzisiaj przerwali rozpatrywanie sprawy i zwrócili się 
o opinię do Sądu Najwyższego, a także poczekali na opinię 
Krajowej Rady Sądownictwa, która dzisiaj wpłynie. Chcę 
powiedzieć, że niektóre opinie wpłynęły bardzo późno. 
Mam na myśli opinię Ordo Iuris i zamieszczone w niej 
propozycje poprawek. O ile dobrze pamiętam, to dwa dni 
temu ten dokument znalazł się w naszych aktach, a powin-
niśmy się z nim dobrze zapoznać. Wobec tego możemy 
dzisiaj odroczyć postępowanie do momentu, w którym te 
opinie zostaną nadesłane, do momentu, w którym zostaną 
sformułowane skonkretyzowane poprawki, które były 
tutaj rozważane.

Czy panowie senatorowie chcą w tej sprawie się wy-
powiedzieć?

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Jeszcze chwileczkę, bo pani z Biura Legislacyjnego 

chce nam coś powiedzieć.
Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja chciałabym tylko zwrócić uwagę na jedną kwestię. 

Senat ma trzydzieści dni na zajęcie się ustawą. Najbliższe 
posiedzenie Senatu rozpocznie się 4 sierpnia, a następne 
będzie dopiero we wrześniu.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Dziękujemy za tę 
opinię. Zwracam się do panów senatorów…)

Przepraszam bardzo, jeszcze dla formalności chciała-
bym przypomnieć, że pan senator Pinior złożył wniosek 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Pan senator Pinior zabierze głos i nam zapewne o tym 
powie, a może doda jeszcze coś.

Proszę bardzo.

Senator Józef Pinior:

Ja chciałem powiedzieć to, co pani legislator powie-
działa.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Rozumiem.)
Proponuję przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Będę 

zatem głosował przeciwko ewentualnym…
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Kto z panów senatorów jest za takim rozwiązaniem? (4)
Kto jest przeciw? (4)
Dziękuję.
Wniosek nie uzyskał większości. Wobec tego będziemy 

procedować dalej.
Ciąg dalszy dyskusji, ponieważ jeszcze jej nie zakoń-

czyliśmy oficjalnie.
Czy panowie senatorowie chcieliby się jeszcze wypo-

wiedzieć?
Pan senator Mamątow.

Senator Robert Mamątow:
Dziękuję bardzo.
Słuchając dyskusji, odnoszę wrażenie, że wprowadzenie 

tej ustawy wpisuje się w kampanię wyborczą Platformy 
Obywatelskiej. Rozmawiamy o nielicznej liczbie przypad-
ków. Ja chciałbym zwrócić państwa uwagę na to, że dzisiaj 
w naszym kraju jest kilkaset tysięcy osób, które żyją w ubó-
stwie, kilka milionów, które żyją na skraju minimum so-
cjalnego. Dzisiaj w naszej ojczyźnie, proszę państwa, 80% 
młodych ludzi, którzy zdawali maturę, mówi, że opuszczą 
nasz kraj, bo nie widzą dla siebie perspektyw. Dzisiaj wśród 
młodzieży w wieku do 25 lat 40% ludzi jest na bezrobot-
nym. I to są sprawy, którymi powinniśmy się zająć. To jest 
w tej chwili ważniejsze. Ta ustawa, podejrzewam, że jest 
ważna – ja nie neguję tego – ale ona jest dzisiaj wrzucana 
jako temat zastępczy i jako element kampanii wyborczej. 
Dlatego będę przeciwko tej ustawie.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Pan senator Pinior się zgłaszał, a potem pan senator.

Senator Józef Pinior:
Postaram się w dużym skrócie… No, Panie Senatorze, 

my w tej chwili znajdujemy się na posiedzeniu Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, a nie w…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ale, Panie Senatorze…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Czy pana zdaniem…
(Przewodniczący Michał Seweryński: Panie Senatorze, 

proszę pozwolić się wypowiedzieć.)
…przedmiot projektu, którym my się zajmujemy dzi-

siaj, to nie jest kwestia należąca do właściwości Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji? No, nie rozu-
miem, jaki to ma związek z kampanią rządową. Przecież to 
jest par excellence esencja tego, czym my się zajmujemy 
w naszej komisji. Jeżeli możemy zrobić coś dobrego w koń-
cu kadencji, w której jesteśmy senatorami, to nie widzę 
powodu, żeby tego nie robić. To oczywiście nie oznacza, 
że nie trzeba się zajmować wszystkimi tymi innymi pro-
blemami, o których pan mówił. My nie jesteśmy w stanie 
zrobić wszystkiego, Panie Senatorze, ale to nie jest powód, 
abyśmy nie robili tego, co należy do właściwości naszej 
komisji. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Michał Seweryński:
To jest możliwe i ja bym do tego zmierzał.
Panie Ministrze, za chwilę panu udzielę głosu. Panowie 

senatorowie w tej sprawie mają prawo się wypowiedzieć.
Czy jest jakiś sprzeciw, opozycja wobec tej propozycji, 

którą ja przedstawiam, i którą poparł pan senator, Panowie 
Senatorowie?

Proszę bardzo.

Senator Józef Pinior:
Ja jestem przeciwny tej propozycji pana przewodni-

czącego. Tak jak pan minister wyjaśnił, Sąd Najwyższy 
wypowiadał się w tej sprawie. Nie sądzę, żeby te opinie 
zmieniły obraz sytuacji, jaki mamy. Dlatego jestem prze-
ciwny tej propozycji.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Zrozumiałem, zapisałem.
Pan senator Kutz.

Senator Kazimierz Kutz:
Całkowicie się zgadzam z moim przedmówcą i z pa-

nem ministrem. Moim zdaniem nie stoi nic na przeszko-
dzie, by dzisiaj przeprowadzić głosowanie nad tą ustawą, 
o co wnoszę.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Pan senator.

Senator Robert Mamątow:
Chciałbym poprzeć pana wniosek, Panie Przewodniczący. 

Rozstrzygnijmy to w głosowaniu. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Świeykowski jeszcze.

Senator Aleksander Świeykowski:
Ja również popieram wniosek senatorów Piniora i Kutza. 

Jeśli idzie o poprawki, konkretne poprawki, to można je 
wnieść podczas posiedzenia plenarnego.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Poddaję pod głosowanie propozycję, żebyśmy w tym 

momencie przerwali obrady nad punktem, który rozpatru-
jemy, i wznowili je w przeddzień posiedzenia plenarnego 
Senatu, czyli 4 sierpnia. Godzina zostanie sprecyzowana 
w zależności od tego, która sala będzie wolna. W każdym 
razie przed plenarnym posiedzeniem Senatu dokończyli-
byśmy to posiedzenie.
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stionować… Ale jest jeszcze coś, co nie jest odczuciem: 
dziecko małoletnie, które w wyniku absolutyzacji prawa 
do zmiany płci w gruncie rzeczy, Panie Ministrze, może 
ulec lub na pewno ulegnie depresji, gdyż znajdzie się w nie-
oznakowanej przestrzeni rodzicielskiej. Tak trzeba powie-
dzieć, bo mówimy o samotnych wychowujących dzieci. To 
wszakże oznacza naruszenie praw człowieka, bo dziecko 
w ramach praw człowieka ma prawo do wychowania w ro-
dzinie, z rodzicami.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Panie Senatorze, dziękuję.
Jeszcze pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Rozwój dyskusji upewnił mnie w przekonaniu, że mamy 

jeszcze coś do przemyślenia. Widzę, że konsensusu nie zła-
piemy. Zgłaszam wniosek o reasumpcję głosowania nad 
wnioskiem, który złożył pan przewodniczący, i wznowienie 
posiedzenia naszej komisji…

(Przewodniczący Michał Seweryński: W czwartek?)
…o godzinie 9.00 w czwartek, 4 sierpnia.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Będziemy głosować ponownie.
Kto z panów senatorów jest za odroczeniem tego po-

siedzenia? (5)
Kto jest przeciw? (2)
(Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji Joanna Ganowska: 1 się wstrzymał…)
Dziękuję. Wniosek uzyskał poparcie.
Ogłaszam przerwę w obradach komisji nad punktem 

pierwszym.
Zamykam dzisiejsze posiedzenie.
Przypominam, że o godzinie 11.00 w sali nr 217 jest … 

Dziękuję wszystkim za obecność.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Sytuacja jest dynamiczna, uległa zmianie… Ja przy-

pominam, że składałem wniosek, z pewną asekuracją, 
o przerwanie procedowania do czasu uzyskania opinii 
Sądu Najwyższego. Pan senator Paszkowski uzupełnił to 
o opinię krajowej rady… Mówiłem także o konieczności 
rozpatrzenia moich dwóch poprawek. Pierwsza poprawka 
jest dość prosta. W art. 6 ust. 2 proponuję skreślić rzecz, 
która jest pewną instrukcją dla sądu i, jak piszą twórcy 
tej ustawy, ma przyspieszać pracę sądu, co w tak ważnej 
sprawie uważam za przesadę. Zwracam również uwagę na 
to, że art. 5 mówi o tym, co ma być dołączone do wniosku. 
Do wniosku mają być dołączone orzeczenia lekarzy. Z tego 
wynika, że tylko te dwa orzeczenia będą… Nie będzie 
żadnej innej dokumentacji, oczywiście oprócz dowodu 
z przesłuchania wnioskodawcy. Nie ma możliwości po-
szerzenia tego postępowania o inne dokumenty. Pytanie: 
jacy to będą lekarze? Ci, u których się dana osoba leczyła? 
Jacyś przypadkowi, z zagranicy? A co jeśli tak doskonali 
lekarze, jak tu obecni na sali, wydadzą inną opinię, której 
strona nie przedstawi wysokiemu sądowi? Na podstawie 
jakich informacji obiektywnych sąd będzie mógł to rozsą-
dzić? I dlatego ten ust. 2 – myślę, że Sąd Najwyższy ma 
rację – nie powinien tak uproszczać, wprowadzać wyjątku 
dyscyplinującego sąd w zakresie szybkiego i moim zdaniem 
nieobiektywnego wydania decyzji. Dlatego proponował-
bym go skreślić.

Słusznie moje intencje odczytała doskonale przygo-
towana pani posłanka Grodzka. Ja powiadam o sytuacji 
– mówię o tej pierwszej, zasadniczej poprawce – w której 
mamy do czynienia z konfliktem dwóch dóbr: prawo oso-
by, którego pan senator Pinior broni, do tego, żeby mogła 
zmieniać płeć według odczucia, czego ja nie chcę kwe-

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 45)
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