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Petycja
Na postawie art. 2 ust. 1, ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy o petycjach Elżbieta Kłosińska-

psycholog zwraca się z prośbą o wszczęcie procedury prawno-administracyjnej uzupełnienia
zapisu Ustawy o nadawaniu imion w Polsce o treści:

-  dopuszcza się nadawanie drugiego imienia męskiego dziewczynkom i drugiego imienia
żeńskiego chłopcom=

=znaczenie obu imion jest równoważne i o ich kolejności używania przy nazwisku decyduje
sam obywatel od 15 roku życia=

=wybrane i używane pierwsze imię ( męskie lub żeńskie) decyduje o formie gramatycznej
nazwiska obywatela zgodnie z zasadami obowiązującymi w języku polskim=.

Uzasadnienie
W ostatnich dziesięcioleciach dokonuje się w Polsce głęboka przemiana w różnych sferach życia
społecznego, w tym również w życiu osobistym wszystkich obywateli Polski. Z obserwacji
przestrzeni publicznej nie można nie zauważyć jak liczna jest w kraju grupa LGBT.Do tych
osób inne grupy społeczne mają ambiwalentny stosunek, a często jest on nawet wrogi.
Dramatyzm takiej sytuacji społecznej nasila fakt, że dotychczas nie ma jednoznacznego
naukowego wyjaśnienia medycznego i psychologicznego jaka jest etiologia różnic
indywidualnych w kształtowaniu się cech psychoseksualnych każdej jednostki i jakie środki i
metody modelują tę różnorodność osobniczą. W świetle tych faktów moim zdaniem konieczna
jest zmiana mentalności grupowej i zmiana administracyjnego podejścia do przypisywanego
znaczenia imienia / imion nadawanych obywatelom po urodzeniu, Obecnie dla wszystkich
instytucji coraz większe znaczenie ma sam numer PESEL a używanie przez obywatela imienia
stopniowo zawęża się do jego kręgu rodzinnego i towarzyskiego. Nadane imię ma ogromny
wpływ na losy ludzkie Od zawsze osoby mające odmienne cechy psychoseksualne były i są w
społeczeństwie stygmatyzowane i często nieakceptowane, a to ma znaczący wpływ na ich
trudności adaptacyjne, skłonność do usuwania się z życia społecznego a w skrajnych
przypadkach do dokonywania zamachów samobójczych. Zdolność i dojrzałość do
samookreślenia się pod względem psychoseksualnym osiągamy stosunkowo późno ( w okresie
adolescencji - okres dojrzewania) i wczesne nadanie dziecku dwóch imion ( męskiego i
żeńskiego) z możliwością własnego wyboru imienia pierwszego będzie umożliwiać łagodnie
przejście przez kolejne fazy rozwojowe w życiu i bez dysonansu poznawczego dotyczącego
własnej osoby oraz znacząco obniży poziom wzajemnej agresji w środowisku .

Ustawa o nadawaniu imion w Polsce wymaga we wskazanym przeze mnie zakresie
uzupełnienia, gdyż wówczas korzystnie wpłynie na ogólny poziom świadomości społecznej
o LGBT oraz na yyzrost wzajemnej akceptacji i tolerancji.

Oświadczenie: Niniejszym wyrażam zgodę na upublicznienie mojego imienia i nazwiska.
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