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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Michał 
Seweryński)

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dzień dobry państwu.
Wznawiam posiedzenie senackiej komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie ustawy 
o uzgodnieniu płci.

Witam pana ministra Kozdronia i pana ministra 
Radziewicza-Winnickiego, witam panią poseł Grodzką, 
witam panów senatorów, witam wszystkie osoby repre-
zentujące agendy rządowe i organizacje społeczne, witam 
wszystkich obecnych.

Proszę państwa, do momentu przerwania posiedzenia 
mieliśmy wniosek pana senatora Piniora o przyjęcie ustawy 
bez poprawek i mieliśmy dwie poprawki zgłoszone przez 
pana senatora Rulewskiego. Przypomnę, że powodem prze-
rwania posiedzenia było to, iż chcieliśmy zasięgnąć opinii 
Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Pan 
sędzia Żurek reprezentuje Krajową Radę Sądownictwa 
i może zechce nam krótko przedstawić jej opinię. Mamy 
wprawdzie opinię Krajowej Rady Sądownictwa na piśmie, 
ale lepiej usłyszeć ją z ust człowieka, wobec tego bardzo 
proszę o jej zaprezentowanie. Sąd Najwyższy uznał, że ma 
za mało czasu na sporządzenie opinii, wobec tego wysłu-
chamy jednej opinii, Krajowej Rady Sądownictwa.

Panie Sędzio, bardzo proszę.

Członek Krajowej Rady Sądownictwa 
Waldemar Żurek:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Rzeczywiście termin był krótki, ale ustawa jest nie-

zwykle ważna. My dostrzegamy problemy, jakie istnie-
ją w obecnym postępowaniu. Jest to bardzo trudne dla 
osób, które ubiegają się o uzgodnienie płci. Krajowa Rada 
Sądownictwa, nie odnosząc się do merytorycznej potrzeby 
zmian, ma pewne uwagi szczegółowe. Przede wszystkim 
chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że chyba celowe byłoby 
wprowadzenie kolejnego postępowania do trybu nieproce-
sowego. Nawet składamy propozycję, żeby po rozdziale 
dotyczącym ubezwłasnowolnienia zamiast wprowadzać 
regulacje w odrębnej ustawie, próbować uregulować ten 
tryb szczególny. Oczywiście jest to zagadnienie czysto 
legislacyjne. Tryby szczególne, które upychamy po ja-
kichś szczegółowych ustawach, nam uciekają, a przecież 
postępowanie cywilne powinno tworzyć spójną całość. 
I stąd uwaga merytoryczna, że naszym zdaniem byłoby 

właściwsze, gdyby to był odrębny tryb w ramach postę-
powania nieprocesowego, bo co do tego, żeby toczyło się 
to w nieprocesie, chyba jest zgoda.

Oczywiście mamy tu jeszcze inne uwagi, między in-
nymi taką, że obligatoryjnym uczestnikiem postępowa-
nia powinien być, naszym zdaniem, prokurator, bo jest to 
niezwykle doniosłe orzeczenie nie tylko dla osoby, która 
ubiega się o uzgodnienie płci, ale także dla osób postron-
nych. Także skutki dla państwa są czasem dosyć istotne, 
chociażby związane z wiekiem emerytalnym takiej oso-
by, bo przecież to też ma jakieś znaczenie. Prokurator jest 
rzecznikiem interesu publicznego. Mógłby on być zawia-
damiany o postępowaniu, ale niekoniecznie musiałby brać 
w nim udział, choć wydaje się, że jest to na tyle doniosłe 
postępowanie, iż uczestnictwo prokuratora powinno być 
tu zapewnione.

Mamy jeszcze uwagę, że rozprawy powinny się toczyć 
z wyłączeniem jawności, dlatego że są to na tyle intymne 
sfery człowieka, iż postępowanie to powinno być zagwa-
rantowane wprost.

Najbardziej fundamentalnym naszym postulatem jest 
chyba jednak to, że KRS uznaje za niewystarczającą moż-
liwość ograniczenia postępowania dowodowego jedynie 
do dowodów z dokumentów załączonych do wniosku i do 
przesłuchania wnioskodawcy. W pierwotnej wersji ustawy 
jest zapis, że sąd może ograniczyć takie postępowanie do 
dokumentów przedłożonych przez stronę. Nie kwestionu-
jąc prywatnych opinii lekarskich, uważamy, że sprawa jest 
na tyle doniosła, iż można by próbować manipulować jaki-
miś prywatnymi opiniami. Dobrze wiemy, jak wyglądają 
niektóre postępowania, gdzie strony przynoszą prywatne 
opinie, w których jedna idzie w prawo, druga w lewo, a są 
to też orzeczenia medyczne. Dla nas gwarancją pewno-
ści jest orzeczenie biegłych lekarzy sądowych. Naszym 
zdaniem zmiana płci jest sprawą na tyle doniosłą, że sąd 
powinien obligatoryjnie mieć możliwość – czy nawet mieć 
obowiązek – skorzystać z opinii lekarzy sądowych wpisa-
nych na listę biegłych.

Mamy tu jeszcze uwagi techniczne – już zbliżam się do 
końca wypowiedzi – które, wydaje mi się, są także w propo-
zycjach pana senatora Rulewskiego, że wymagania formal-
ne dotyczące wniosku powinny być spójne z treścią posta-
nowienia, we wniosku więc powinny się znaleźć wszystkie 
dane, które muszą się znaleźć w sentencji postanowienia, 
czyli PESEL, imiona, nazwiska rodowe w odpowiedniej 
odmianie. Jest to uwaga czysto techniczna, ale chyba ma 
ona znaczenie, bo jednak sąd będzie działał na podstawie 
złożonego wniosku.

(Początek posiedzenia o godzinie 8 minut 19)
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Ostatnia już uwaga dotyczy terminu instrukcyjnego, 
który zawierał projekt ustawy, a mianowicie ograniczenia 
czasu trwania postępowania do trzech miesięcy. Naszym 
zdaniem nie jest to właściwe. Oczywiście założeniem jest, 
że każde postępowanie powinno toczyć się jak najszybciej, 
nie powinno być nadmiernie przedłużone, ale w powiązaniu 
z naszym postulatem, żeby sąd miał obowiązek obligatoryj-
nego korzystania z opinii biegłych, trzymiesięczny termin 
jest dosyć nierealny. Poza tym, proszę państwa, zwracam 
uwagę, że jeśli będziemy w kolejnych ustawach wskazywać 
takie krótkie terminy określające czas trwania rozprawy, to 
za chwilę nie będzie spraw, które będą się toczyć w nor-
malnym trybie, a przecież każda ludzka sprawa, która trafia 
do sądu, jest istotna i często zakreślanie takich terminów 
może się mijać z celem. Jeśli sąd będzie musiał skorzystać 
z opinii biegłych, to wiemy, jak to wygląda; czasem niestety 
trwa to dłużej, chcielibyśmy więc, żeby tego rygoru nie było 
w ustawie. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Właściwie dyskusja już się odbyła, ale ponieważ opinia 

dopiero dzisiaj została przedstawiona w całości, chciałbym 
zapytać, czy strona rządowa ma do niej uwagi.

Pan minister Kozdroń. Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Może odniosę się w punktach do propozycji zawartych 

w opinii Krajowej Rady Sądownictwa.
Pierwsza z propozycji Krajowej Rady Sądownictwa 

dotyczy tego, żeby problem procedury uzgadniania płci 
wprowadzić do k.p.c. jako kolejną część szczególną postę-
powania nieprocesowego. Chciałbym powiedzieć, iż obie 
techniki legislacyjne, polegające na tym, że wprowadza się 
te rozwiązania do k.p.c. lub są one zawarte w ustawach 
szczegółowych, są prawidłowe i w tym zakresie nie ma 
wątpliwości, iż ta odrębna procedura, która będzie za-
warta w ustawie szczegółowej, nie jest niewłaściwa. Nie 
widzę celowości i konieczności wprowadzania szczegól-
nego postępowania w sprawie uzgodnienia płci do k.p.c. 
w sytuacji, kiedy tych spraw jest niewiele. Mamy raptem 
kilkaset osób z zakłóconą tożsamością płciową i tworzenie 
specjalnego trybu postępowania w k.p.c. byłoby w mojej 
ocenie nadregulacją.

Jeśli chodzi o udział prokuratora w tym postępowaniu, 
KRS napisała, że jego udział powinien być obligatoryj-
ny. Wydaje się, że nie ma tu uzasadnienia, dla którego 
prokurator powinien występować w tym postępowaniu. 
Prokurator występuje w postępowaniach nieprocesowych, 
kiedy istnieje zagrożenie praw wnioskodawcy, a takiego 
zagrożenia tu nie widzimy, gdyż wnioskodawca jest tu 
jedynym uczestnikiem postępowania, jedyną osobą zain-
teresowaną i nie będzie innych uczestników, którzy będą 
się temu wnioskowi i tezom zawartym w tym wniosku 
sprzeciwiali.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Przepraszam, 
Panie Ministrze, a interes społeczny?)

(Członek Krajowej Rady Sądownictwa Waldemar Żurek: 
Jest jeszcze na przykład interes małoletnich dzieci, Panie 
Ministrze.)

Panie Sędzio – przepraszam, że tak się zwracam do pana 
sędziego Żurka – interes małoletnich dzieci jest ważny, ale 
na tle interesu wnioskodawcy, który wynika z jego przy-
rodzonej godności i prawa osobowego do tożsamości, nie 
może przeważać tych jego uprawnień. Nie widzę w kolizji 
tych dwóch interesów przewagi interesu dzieci nad intere-
sem wnioskodawcy. Taki jest mój pogląd.

Następny wniosek pana sędziego polegał na tym, 
żeby postępowanie prowadzić z wyłączeniem jawności. 
Propozycja ta jest zaczerpnięta z procedury karnej, bo w po-
stępowaniu przed sądem karnym wyłącza się jawność, 
a w procedurze cywilnej prowadzi się postępowanie przy 
drzwiach zamkniętych. W naszej ocenie nie ma tu niewła-
ściwego rozwiązania w tym zakresie.

Następna sprawa, należąca, jak mi się wydaje, do 
najistotniejszych kwestii, jakie podniosła Krajowa Rada 
Sądownictwa, to ograniczenie postępowania dowodo-
wego polegające na tym, że sąd może ograniczyć postę-
powanie dowodowe, opierając się na dwóch odrębnych 
opiniach wydanych przez lekarzy specjalistów, a tu się 
przewiduje obowiązek dopuszczenia opinii biegłych 
w tym zakresie specjalistów. Cóż ci biegli mają stwier-
dzić podczas jednorazowego badania? Przecież rozpatru-
jąc wniosek w oparciu o orzeczenia lekarzy specjalistów, 
sąd ma do wglądu w istocie rzeczy również historię cho-
roby wnioskodawcy. Nie jest to fakt jednorazowy, jest 
to proces, który istnieje na przestrzeni lat i w związku 
z tym jednorazowa opinia biegłych nie wyjaśni sytuacji, 
bo i tak sąd musi sięgnąć do historii, która jest zawarta 
w tych orzeczeniach.

Ostatnia z uwag dotyczy kwestii, którą proponują i pan 
senator, i pan sędzia, a mianowicie, żeby we wniosku były 
zawarte imię i nazwisko. Imię i nazwisko jest zawarte we 
wniosku. Z art. 126 k.p.c. wyraźnie wynika, że imię i na-
zwisko – czy imiona i nazwisko wnioskodawcy – są zawarte 
w tym wniosku.

(Senator Jan Rulewski: Nazwisko rodowe.)
Nazwisko rodowe wynika z aktu urodzenia.
Następna sprawa to numer KRS.
(Głosy z sali: Numer PESEL!)
Przepraszam najmocniej, PESEL. Numer PESEL też 

powinien być obligatoryjnie zamieszczony we wniosku, 
w związku z czym nie widzę tu potrzeby umieszczania go. 
Wniosek w sprawie zmiany nazwiska to następny etap, bo 
to wynika z ustawy o zmianie imienia i nazwiska, czyli 
z ustawy z 17 października 2008 r. Po wydaniu prawomoc-
nego orzeczenia występuje się o zmianę imienia i nazwiska, 
jeżeli strona będzie się tego domagać.

Może już się odniosę do propozycji poprawki, że 
postanowienie o uzgodnienie płci wydaje się po prze-
prowadzeniu rozprawy. To sąd decyduje, czy to będzie 
na posiedzeniu jawnym, czy będzie to na rozprawie i na 
pewno zarządzi przeprowadzenie rozprawy, jeżeli uzna, 
że sprawa jest tej rangi, iż wymaga rozprawy. Tyle mam 
do powiedzenia.
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Poseł Anna Grodzka:
Panie Przewodniczący! Panowie Senatorowie!
Bardzo dziękuje za udzielenie głosu. Ja też będę mó-

wić krótko.
Chcę powiedzieć, że popieram stanowiska obu 

ministerstw –Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa 
Sprawiedliwości – w tej sprawie. Chciałabym jedynie do-
dać uwagę, która odnosi się bardziej do poprawki senatora 
Rulewskiego dotyczącej powoływania dodatkowych bie-
głych, kiedy osoba, która koryguje płeć prawną, ma dzieci. 
Chciałabym podkreślić, że mamy do czynienia z sytuacją, 
która rozgrywa się na planie rzeczywistym. Rzeczywiście ta 
osoba jest transpłciowa, przechodzi cały proces medyczny 
diagnozowania transpłciowości, w którym ocena, że ta 
osoba funkcjonuje już w roli wybranej przez siebie, jest 
krytyczna. Tutaj rzeczywiście diagnoza opiera się na tym. 
Relacje pomiędzy dziećmi a tą osobą są już wyraźnie okre-
ślone w całym tym procesie. Mamy do czynienia z sytuacją, 
w której osoba korygująca płeć jest po rozwodzie, jeśli była 
małżonkiem, a formalnych relacji prawnych mamy tylko 
tyle, ile obowiązków prawo kieruje na rodzica wobec tych 
dzieci. Nic nie zmieniamy tego typu rozstrzygnięciem. 
Realna sytuacja pozostaje ta sama. Prawo nie może regu-
lować stosunków pomiędzy dziećmi a dorosłymi.

Ostatni argument w tej sprawie jest następujący. Istotą, 
treścią, najważniejszym postulatem tej ustawy jest to, że 
chcieliśmy się pozbyć konfliktu rodzinnego, jaki ma miej-
sce pomiędzy rodzicami powoda a powodem, gdy w do-
tychczasowym trybie art. 189 następuje korekta płci. To jest 
problem rodzinny, który budzi konflikty, budzi ogromne 
napięcia i szkodzi rodzinie. Zamiast tego wprowadzamy 
wstępnych, czyli dzieci powoda. Ktoś, kto opiekuje się tymi 
dziećmi, będzie sprawował nad nimi opiekę prawną, ma na 
nie wpływ, czyli jak gdyby drugimi drzwiami, w jeszcze 
gorszy, jeszcze bardziej dramatyczny pod względem psy-
chologicznym sposób wprowadzamy konflikt, przedłużamy 
go i powodujemy, że konflikt ten obejmuje rodzinę. To 
rozstrzygnięcie wydaje mi się bardzo niedobre.

Jeszcze jedna uwaga. Absolutnie doceniam doniosłość 
faktu zmiany płci prawnej przez osobę, która tego dokonu-
je, niemniej jednak w wielu wypowiedziach, w tym także 
w wypowiedzi pana sędziego Żurka, wyraźnie widać nad-
wartościowanie tego faktu. Chcę państwu powiedzieć, że 
w tej chwili już w siedmiu krajach świata, w których ten 
proces jest uregulowany ustawowo, korektę płci prawnej 
przeprowadza się na administracyjne oświadczenie. Nie 
poprzez proces sądowy, nie poprzez badanie lekarskie, 
nie poprzez diagnozę, tylko na oświadczenie. Zdaję so-
bie sprawę, że w warunkach polskiej kultury, w polskich 
warunkach, jest to na tym etapie niemożliwe do przyjęcia. 
Ta uwaga ma na celu pokazanie pewnych proporcji, że 
znajdujemy się w określonym miejscu, że to nie jest coś 
absolutnie nadzwyczajnego. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Wracamy do przerwanej dyskusji.
Pan senator Rulewski, zdaje się, chciał zgłosić swoje 

poprawki?

Przewodniczący Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan minister też chciałby się odnieść? Bardzo proszę, 

ale krótko.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:

Ja bardzo krótko.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Chciałbym zdecydowanie wesprzeć słowa pana mini-

stra Kozdronia i nie zgodzić się z pojęciem, którego użył 
pan sędzia, prywatnego orzeczenia osoby, która wnosi 
sprawę do sądu.

Po pierwsze, lekarz to zawód zaufania publicznego 
i wydawane orzeczenie lekarskie jest potwierdzane wła-
snoręcznym podpisem i pieczęcią osoby, która jest do tego 
upoważniona, która ma odpowiednie kwalifikacje zawodo-
we, nie tylko studia wyższe, ale najczęściej specjalizację 
– jedną bądź dwie – co uzasadnia prawidłowość tej opinii, 
i wiele lat doświadczenia, a często certyfikat wielu towa-
rzystw naukowych.

Po drugie, chciałbym przypomnieć, że obszar psy-
chiatrii i seksuologii to te dziedziny medycyny, w któ-
rych trudno jest jednoznacznie zweryfikować poprawność 
wcześniejszego postępowania lekarzy bez długotrwałej 
obserwacji pacjenta. To nie jest ortopedia – przepraszam 
za to porównanie – kiedy biegły może popatrzeć na zdjęcie 
radiologiczne i ocenić, że jeszcze inne złamanie jest w in-
nej płaszczyźnie niż ta, którą opisał poprzednik. Diagnozę 
stawia się u tych pacjentów na podstawie wieloletniej ob-
serwacji, przynajmniej dwuletniej, jak twierdzą praktycy. 
W związku z tym biegły, który będzie trzecią czy czwartą 
osobą w procesie leczenia pacjenta, będzie mógł ewen-
tualnie zapoznać się z dokumentacją medyczną, z którą, 
jak powiedział pan minister Kozdroń, sąd też może się 
zapoznać, a jednorazowe czy dwukrotne spotkanie biegłego 
z pacjentem nie jest w stanie zagwarantować mu dostępu 
do takiej wiedzy o pacjencie, która pozwoli na postawienie 
własnej, niezależnej diagnozy lekarskiej. W związku z tym 
instytucja dodatkowego biegłego jest w moim przekonaniu 
dysfunkcjonalna. Pomijając kwestię, że lekarze będący na 
listach biegłych współpracujących z sądami zazwyczaj nie 
są specjalistami z tej bardzo wąskiej dziedziny, na której 
się tu opieramy, w moim przekonaniu ten obligatoryjny 
biegły może się okazać osobą, która umie kompetentnie 
współpracować z sądem, ale pod względem merytorycznym 
nie ma wystarczającego doświadczenia.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Dziękuję bardzo.
Czy pani poseł chciałaby się krótko odnieść do opinii?
Proszę bardzo.
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Senator Jan Rulewski:

No, jest napisane: gdy wnioskodawca posiada mało-
letnie dzieci…

(Senator Aleksander Pociej: Dobrze, ale u nas tego 
nie ma.)

Przewodniczący Michał Seweryński:
Panowie Senatorowie, pan senator ma prawo do ostat-

niej chwili skorygować poprawkę. Jest pewien, jaką po-
prawkę zgłasza. Wyjaśnialiśmy, że to jest…

(Senator Jan Rulewski: Muszę pokazać zestaw po-
prawek.)

Wiadomo, jaka jest treść. Poprawka jest stosunkowo 
krótka i zawiera fragment dotyczący małoletnich dzieci. 
W pierwszej wersji tego nie było. Pan senator obstaje przy 
takiej poprawce.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Panie Sędzio, dyskusję skończyliśmy. Dyskusja jest po-

między senatorami. Chyba że chce pan się odnieść do pro-
ponowanej poprawki? Nie będziemy wznawiać dyskusji.

Członek Krajowej Rady Sądownictwa 
Waldemar Żurek:
Nie, nie, ja chciałbym tylko ad vocem tego, co powie-

dziano o opiniach biegłych lekarzy, bo to jest niezwykle 
istotne.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Proszę krótko.)
Tak, tak, bardzo krótko.
Do przepisów postępowania zostały wprowadzone 

przepisy, które tworzą listę lekarzy uprawnionych do wy-
dawania zwolnień lekarskich, z uwagi na to, że zwolnienia 
lekarskie były kiedyś nadużywane, zwracam więc państwa 
uwagę na to stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa, 
które się wzięło z doświadczenia, że jednak tam, gdzie 
mamy listę…

Przewodniczący Michał Seweryński:
Panie Sędzio, dziękuję. Pan to mówił i my to mamy 

w pamięci. Niektórzy z nas mają nawet pewne doświad-
czenie w tej sprawie. Wiadomo, jaki jest stan rzeczy i jaka 
jest intencja Krajowej Rady Sądownictwa.

Czy panowie senatorowie chcieliby jeszcze zabrać głos?
Przypomnę, że pan senator Pinior złożył wniosek 

o przyjęcie ustawy bez poprawek, a teraz mamy wniosek, 
żeby przyjąć ustawę z poprawkami. Domyślam się, że taka 
jest konkluzja.

Ja jeszcze się nie wypowiadałem w dyskusji, a chciałbym 
się wypowiedzieć, zanim złożę własny wniosek, inny niż dwa 
dotychczasowe. Chciałbym powiedzieć, że jestem za tym, 
ażeby ustawę w całości odrzucić z następujących powodów.

Po pierwsze, według mojego przekonania – i nie tylko 
mojego, ale kiedy głosuję, decyduje moje przekonanie – na 
pojęcie płci składają się nie tylko procesy i zjawiska zacho-
dzące w mózgu, jak mówił pan profesor Lew-Starowicz, 
ale także aspekty anatomiczne i fizjologiczne. Całość tych 
cech, anatomicznych, fizjologicznych i psychologicznych, 
powinna decydować o pojęciu płci. W tej ustawie mamy 

Senator Jan Rulewski:
Dobrze się stało, że komisja podjęła poprzednio po-

stanowienie o kontynuacji prac, ponieważ po zapoznaniu 
się z różnymi opiniami, a zwłaszcza z opiniami Krajowej 
Rady Sądownictwa, modyfikuję swoje poprawki i przed-
stawiam je Wysokiej Komisji. Zmieniają one swą istotę 
o tyle, że, powiedziałbym, są bardziej miękkie, to znaczy 
nadal jest utrzymywana ochrona interesu dziecka, ale nie 
ultymatywnie.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Przepraszam, 
Panie Senatorze, proszę przeczytać poprawki.)

Poprawka pierwsza powiada, że postanowienie 
w sprawie o uzgodnienie płci wydaje się po przepro-
wadzeniu rozprawy, a posiedzenia odbywają się przy 
drzwiach zamkniętych.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Następna.)
Poprawka następna dotyczy danych, jakie musi zawie-

rać wniosek osoby, która go zgłasza, a więc nie tylko na-
zwisko, ale i nazwisko rodowe, PESEL, nazwiska rodziców 
i rodowe nazwiska rodziców.

Kolejna poprawka – już zacząłem o tym mówić – 
dotyczy tego, że przed wydaniem orzeczenia w sprawie 
o uzgodnienie płci sąd wysłuchuje wnioskodawcę w obec-
ności biegłego psychologa i psychiatry, a w wypadku gdy 
wnioskodawca posiada małoletnie dzieci – zwracam uwagę, 
że może to być także osoba samotna, która nigdy nie była 
w małżeństwie – także biegłego z zakresu psychologii dzie-
cięcej lub kuratora sądowego ustanowionego dla dziecka.

Drugą poprawkę skreśliliśmy, tak?
(Głos z sali: To pan senator ją wycofał.)
Wycofałem, tak.
A zatem poprawki drugą i piątą, zawarte w zestawieniu, 

wycofuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Koniec?
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Dziękuję.
Panowie senatorowie mają głos.
Pan senator Pociej. Proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Rozumiem, że ostatnia poprawka, dotycząca biegłego 

z zakresu psychologii, to jest to, co mamy w poprawce 
szóstej?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ale w tej poprawce nie ma nic na temat małoletniego.
(Senator Jan Rulewski: Jest to punkt czwarty, Panie 

Senatorze. Który numer poprawki?)
Art. 6 otrzymuje brzmienie: „Przed wydaniem orzeczenia 

co do istoty sprawy sąd wysłucha wnioskodawcę w obecno-
ści biegłego psychologa i psychiatry oraz – w zależności od 
tego, czy wnioskodawca posiada dzieci – także biegłego z za-
kresu psychologii dziecięcej lub kuratora sądowego ustano-
wionego dla dziecka”. Takie jest brzmienie tej poprawki.

(Senator Jan Rulewski: Tak i za tym się opowiadam.)
A gdzie jest małoletni? Gdzie jest małoletni, Panie 

Senatorze?
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człowieka. Jakoś nie widzę tu przestrzeni, tendencji, o której 
mówił senator Rulewski. W tej sprawie mamy do czynienia 
z konkretnym problemem, z konkretną chorobą i z pewną 
procedurą prawną, która w Polsce odbiega w tej chwili od 
standardów międzynarodowych i jest uwłaczająca dla stron, 
które muszą się jej poddać. Nie dokonujemy tu żadnej rewo-
lucji obyczajowej, medycznej, społecznej, jak to odczytuję 
w niektórych państwa głosach, tylko przede wszystkim 
zmieniamy procedurę, która – powtarzam – odbiega od 
obecnych standardów w tej dziedzinie. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Czy panowie senatorowie chcieliby jeszcze coś po-

wiedzieć?
Ja tylko na zasadzie maleńkiej repliki, Panie Senatorze. 

Proszę nie używać określenia „standard międzynarodowy”, 
bo niczego takiego w tej sprawie nie ma. Są przykłady 
rozwiązań w innych krajach, które nie mają charakteru 
standardu. Jeśli się mówi „standard”, to znaczy, że coś jest 
powszechnie przyjęte i że się to naśladuje. Pewna precyzja 
jest tutaj konieczna.

Jeżeli panowie senatorowie nie mają ochoty na dalsze 
wypowiedzi, to ja poddaję pod głosowanie wniosek najdalej 
idący – o odrzucenie ustawy.

Kto z panów senatorów jest za przyjęciem tego wnio-
sku? (3)

Kto jest przeciw? (4)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Wniosek nie uzyskał poparcia.
Wobec tego następny wniosek jest wnioskiem o przy-

jęcie ustawy bez poprawek.
Kto z panów senatorów jest za przyjęciem tej ustawy? (3)
Kto jest przeciw? (4)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Wniosek nie uzyskał poparcia.
Wobec tego przechodzimy do wniosku pana senatora 

Rulewskiego, żeby przyjąć ustawę z poprawkami.
Czy Biuro Legislacyjne ma uwagi co do redakcji tych 

poprawek?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:
Panie Przewodniczący, propozycje poprawek zgłoszone 

przez pana senatora Rulewskiego już zostały zmodyfiko-
wane. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dobrze, dziękuję bardzo.
Pozostaje kwestia, czy przyjmujemy te poprawki w ko-

lejnych głosowaniach, czy też łącznie? Jak panowie sena-
torowie sobie życzą?

Poprawek jest tylko kilka, zostały jasno zreferowane.
(Senator Jan Rulewski: Trzy.)
Właściwie trzy, tak.
(Głos z sali: To po kolei.)
To po kolei przyjmiemy.
(Senator Jan Rulewski: Cztery.)

ograniczenie przesłanek, na podstawie których sąd będzie 
orzekał bez możliwości wydania innego orzeczenia – usta-
wa jest tak sformułowana – tylko do przesłanek psychicz-
nych. Po drugie… Czyli będzie orzekał według tego, jaka 
jest tożsamość, samoodczucie osoby wnioskodawcy, jak 
się mówi w którymś tam miejscu, jego ekspresja płciowa 
ma decydować o tym…

(Głos z sali: Nie, nie ekspresja.)
Ponadto taka zmiana może być przeprowadzana nie-

ograniczoną liczbę razy. Ustawa nie stawia żadnej prze-
szkody w takim wypadku. To oznacza, że w konsekwencji 
nastąpi podważenie konstytucyjnej definicji małżeństwa, 
dlatego że wprawdzie definicji tej zmieniać nie potrzeba, 
ona może sobie pozostać, ale będzie można płeć dostoso-
wywać do tego, jakie są zamiary osób, które mają w ten 
sposób spełnić kryterium konstytucyjne. Nastąpi zatem 
rozchwianie biologicznych aspektów płci, które są decy-
dujące – nie wykluczam tego, że w konsekwencji pewnych 
zabiegów medycznych następuje rozstrzygnięcie wątpli-
wości co do płci, i musimy się z tym liczyć, i musimy to 
uznawać – i to rozchwianie będzie miało daleko idące 
negatywne skutki społeczne.

Nie rozwijam bardziej szczegółowo swojego wystąpie-
nia; zrobię to w czasie dyskusji na posiedzeniu plenarnym. 
Na podstawie argumentów, które przedstawiłem, składam 
wniosek najdalej idący, czyli wniosek o odrzucenie ustawy 
w całości, a ponieważ jest to wniosek najdalej idący, to, jeże-
li panowie senatorowie nie mają zamiaru już zabierać głosu 
w dyskusji – bo jesteśmy na etapie dyskusji, ja się wypowia-
dam jako dyskutant – przeszlibyśmy do głosowania.

Nie widzę, żeby panowie senatorowie się zgłaszali do 
dyskusji…

Pan senator Rulewski. Proszę.

Senator Jan Rulewski:
Bardzo ważne było wystąpienie pana ministra Kozdronia, 

który moim zdaniem relatywizuje zagadnienia, które rze-
czywiście w tej chwili mają wąski przebieg, bo są sprowa-
dzone do czterdziestu przypadków postępowań sądowych. 
Nie oznacza to jednak, że nie mają miejsca inne procesy 
uzgodnieniowe, bez ingerencji sądu. Po prostu przyjmuje 
się, że tak jest. Historycznie biorąc, zwracam pana ministra 
uwagę, że kiedyś konkubinaty były rzadkością, dziś 1/3 
wspólnot to są konkubinaty, a gdyby do tego dodać to, co 
postuluje, w formie oczywiście nieustawowej, pani poseł 
Grodzka, czyli możliwość składania oświadczeń codziennie 
o innej płci, z różnych powodów, trzeba by niestety widzieć 
zagrożenia w tym procesie. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Pan senator Pinior.

Senator Józef Pinior:
Chcę zabrać głos w związku z wypowiedziami se-

natorów.
Wydaje mi się, że jesteśmy komisją praw człowieka, 

która rozpatruje tę sprawę właśnie z punktu widzenia praw 
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Kto jest przeciw? (2)
Kto się wstrzymał od głosu? (1)
Poprawka uzyskała poparcie.
Poddaję pod głosowanie całość ustawy z poprawką, 

która uzyskała poparcie.
Kto z panów senatorów jest za przyjęciem tej usta-

wy? (4)
Kto jest przeciw? (3)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Ustawa została przyjęta z poprawką zgłoszoną przez 

pana senatora Rulewskiego.
(Senator Józef Pinior: Panie…)
Tak? Proszę, Panie Senatorze.

Senator Józef Pinior:
Czy mogę zgłosić wniosek mniejszości o przyjęcie 

ustawy bez poprawek?

Przewodniczący Michał Seweryński:
Będą musiały to poprzeć dwie osoby, ale muszą być 

członkami komisji.
Proszę zanotować, że jest wniosek mniejszości pana 

senatora Piniora.
Dziękuję, proszę państwa…
(Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji Elżbieta Owczarek: A kto będzie sprawozdawcą?)
Sprawozdawcą będzie pan senator Rulewski…
(Głos z sali: Mnie się nie chce.)
To był wniosek za przyjęciem…

Senator Jan Rulewski:
Mogę być, ale mogę też składać inne propozycje, Panie 

Przewodniczący.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Ja również wystąpię.
(Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji Elżbieta Owczarek: To jest senator sprawoz-
dawca?)

Tak, pan senator Rulewski będzie sprawozdawcą, a pan 
senator Pinior sprawozdawcą wniosku mniejszości.

Senator Robert Mamątow:
Ja też chciałbym zgłosić wniosek mniejszości, z panem 

senatorem Paszkowskim, o odrzucenie ustawy w całości. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Michał Seweryński:
To pan senator będzie referował wniosek.
Proszę państwa, zamykam posiedzenie.
Dziękuję wszystkim osobom zaproszonym, dziękuję 

panom senatorom.

Może pan senator… Przepraszam, może poprosimy 
Biuro Legislacyjne o przedstawienie po kolei tych popra-
wek i będziemy nad nimi głosować.

Proszę przedstawić poprawkę pierwszą.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:
Poprawka pierwsza zmienia brzmienie ust. 4 w art. 4 

przez dodanie zdania: „Postanowienie w sprawie o uzgod-
nienie płci wydaje się po przeprowadzeniu rozprawy” i póź-
niej już jest zdanie, które w tej chwili istnieje.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Jasne.
Kto z panów senatorów jest za przyjęciem tej po-

prawki? (1)
Kto jest przeciw? (1)
Kto się wstrzymał od głosu? (5)
Poprawka nie uzyskała poparcia.
Proszę o następną.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:
Kolejna poprawka zgłoszona przez pana senatora 

Rulewskiego modyfikuje ust. 2 w art. 5 przez dodanie ko-
nieczności podawania dodatkowych danych dotyczących 
rodziców w zakresie numeru PESEL, daty i miejsca uro-
dzenia, imienia i nazwiska rodowego rodziców.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Kto z panów senatorów jest za przyjęciem popraw-

ki? (1)
Kto jest przeciw? (1)
Kto się wstrzymał od głosu? (5)
Poprawka nie uzyskała poparcia.
Proszę o następną poprawkę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Danuta Drypa:
Kolejna poprawka modyfikuje brzmienie art. 6 w takim 

brzmieniu, w jakim ją przedstawił pan senator Rulewski, 
czyli aby sąd przed wydaniem orzeczenia w sprawie 
o uzgodnienie płci wysłuchiwał wnioskodawcy w obec-
ności biegłego psychologa i psychiatry, a w wypadku gdy 
wnioskodawca posiada małoletnie dzieci, także biegłego 
z zakresu psychologii dziecięcej lub kuratora sądowego 
ustanowionego dla dziecka. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Kto z panów senatorów jest za przyjęciem tej po-

prawki? (3)
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