
NOTATKA 

z posiedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

Data posiedzenia: 4 sierpnia 2015 r. 

Nr posiedzenia: 292 

 

Posiedzeniu przewodniczył: przewodniczący komisji Michał Seweryński. 

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o uzgodnieniu płci (cd.) (druk senacki 

nr 1012, druki sejmowe nr 1469 i 3648). 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:  senatorowie członkowie komisji: Robert Mamątow, Bohdan 

Paszkowski, Józef Pinior, Aleksander Pociej, Jan Rulewski, 

Michał Seweryński, Aleksander Świeykowski, 

  goście, m.in.: 

 Ministerstwo Sprawiedliwości: 

 sekretarz stanu Jerzy Kozdroń ze współpracowniczką, 

 Ministerstwo Zdrowia: 

 podsekretarz stanu Igor Radziewicz-Winnicki 

ze współpracownikami, 

 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych: 

 dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich Karolina 

Grenda, 

 naczelnik wydziału w Departamencie Spraw 

Obywatelskich Barbara Łapińska, 

 Krajowa Rada Sądownictwa: 

 członek Waldemar Żurek, 

 Fundacja „Trans-Fuzja”: 

 wiceprezeska Lalla Podobińska, 

 Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego: 

 prawnik Maciej Kułak, 

 Helsińska Fundacja Praw Człowieka: 

 prawnik Jarosław Jagura, 

 prawnik Barbara Grabowska-Moroz, 

 Instytut na rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris”: 

 prawnik Rafał Dorosiński, 

 Sejm RP: 

 poseł Anna Grodzka, 

 

  Kancelaria Senatu: 

 pracownik Biura Legislacyjnego Danuta Drypa. 

 

 

Przebieg posiedzenia:  

Ad 1. 

 

Komisja kontynuowała rozpoczęte podczas posiedzenia w dniu 30 lipca 2015 r. prace 

w sprawie ustawy o uzgodnieniu płci. 

Reprezentujący Krajową Radę Sądownictwa sędzia Waldemar Żurek przedstawił stanowisko 

rady w sprawie ustawy. Krajowa Rada Sądownictwa uważa, że przepisy regulujące 

postępowanie w sprawach o uzgodnienie płci powinny znaleźć się w kodeksie postępowania 

cywilnego (jako jedno z postępowań szczególnych rozstrzyganych w trybie nieprocesowym), 

a nie w odrębnej ustawie. Zdaniem rady obligatoryjnym uczestnikiem takiego postępowania 



powinien być prokurator, a postępowanie dowodowe nie może zostać ograniczone do 

dowodów załączonych do dokumentów i z przesłuchania wnioskodawcy. 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki nie podzielił 

argumentów podniesionych w opinii rady. 

Senator Michał Seweryński wyraził m.in. obawę, że możliwość wielokrotnej zmiany płci na 

żądanie osoby zainteresowanej wynikająca z jej subiektywnego odczucia doprowadzi 

w konsekwencji do podważenia konstytucyjnej definicji małżeństwa. 

Senator Józef Pinior argumentował, że obecnie obowiązująca procedura w sprawie zmiany 

płci metrykalnej odbiega od standardów międzynarodowych i jest uwłaczająca dla stron, które 

muszą się jej poddać. 

Senator Michał Seweryński zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy. 

W wyniku głosowania komisja odrzuciła zgłoszony wniosek. 

Przewodniczący obradom senator Michał Seweryński poddał następnie pod głosowanie 

wniosek senatora Józefa Piniora o przyjęcie ustawy bez poprawek. 

Komisja odrzuciła zgłoszony wniosek. 

Senator Jan Rulewski zgłosił trzy poprawki, z których pierwsza gwarantowała, że przed 

wydaniem orzeczenia w sprawie o uzgodnienie płci sąd będzie wysłuchiwał wnioskodawcy 

w obecności biegłego psychologa i psychiatry, oraz znosiła konieczność rozpatrzenia wniosku    

o zmianę oznaczenia płci przez sąd w terminie trzech miesięcy. 

Komisja przyjęła zgłoszoną poprawkę. 

W głosowaniu nie uzyskały akceptacji komisji dwie kolejne poprawki senatora Jana 

Rulewskiego, których celem było wprowadzenie rozprawy do postępowania oraz 

uzupełnienie danych dotyczących wnioskodawcy. 

Wniosek senatora Józefa Piniora o przyjęcie ustawy bez poprawek poparła mniejszość 

komisji. 

Senator Robert Mamątow zgłosił wniosek mniejszości o odrzucenie ustawy. 

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Jana Rulewskiego. 

Wniosek mniejszości komisji o odrzucenie ustawy przedstawi senator Bohdan Paszkowski. 

Wniosek mniejszości komisji o przyjęcie ustawy bez poprawek przedstawi senator Józef 

Pinior. 

 

Konkluzja: Komisja wnosi o wprowadzenie jednej poprawki do ustawy, mniejszość komisji wnosi 

o odrzucenie ustawy, mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk 

senacki nr 1012 B). 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 

 

 


