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W dniu 1 sierpnia 2011 r. Rzecznik Praw Obywatelskich, mając na względzie
ochronę praw i wolności obywatelskich, zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości
Krzysztofa Kwiatkowskiego w sprawie dotyczącej prawnej zmiany płci metrykalnej.
W odpowiedzi z dnia 22 września 2011 r. Minister podzielił stanowisko Rzecznika,
stwierdzając, że zachodzi konieczność opracowania i uchwalenia aktu prawnego, który
w kompleksowy sposób unormowałby sytuację osób transseksualnych. W piśmie tym
zapowiedziano także utworzenie międzyresortowego zespołu do spraw opracowania
stosownych rozwiązań prawnych w omawianym zakresie. Minister Sprawiedliwości odniósł
się natomiast krytycznie do postulowanego przez Rzecznika, na wypadek braku możliwości
szybkiego uchwalenia kompleksowej ustawy regulującej całość problematyki, rozwiązania
zmiany trybu postępowania z procesowego na nieprocesowy, co przyniosłoby wiele
korzyści osobom pragnącym dokonać zmiany płci metrykalnej oraz ich rodzinom.
Mając na względzie powyższą zapowiedź Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił
się ponownie do Ministra Sprawiedliwości w tej sprawie w dniu 21 marca 2012 r. Ponieważ
na pismo to Rzecznik nie uzyskał odpowiedzi, wystąpiono ponownie do resortu w dniu 17
września 2012 r. Pismem z dnia

15 października 2012 r. odpowiedzi udzielił

z upoważnienia Pana Ministra Podsekretarz Stanu Pan Wojciech Węgrzyn, informując, że
w maju 2012 r. do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy o uzgodnieniu płci, w którym
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przewiduje się m.in. rezygnację z trybu postępowania procesowego w sprawach o zmianę
płci i wprowadzenie w tych sprawach trybu nieprocesowego. Jednocześnie poinformował
on Rzecznika, że z uwagi na zgodność proponowanych w poselskim projekcie rozwiązań ze
stanowiskiem

Rzecznika

oraz

stanowiskiem

Ministra

Sprawiedliwości,

zawartym

w odpowiedzi na wniosek Posłanki Anny Grodzkiej, dotyczącym propozycji zmiany prawa
w zakresie korekty płci (pismo z dnia 20 stycznia 2012 r., nr BM-VI-061-632/ll), nie jest
zasadne

podejmowanie

przedmiotową tematykę.

kolejnych,

odrębnych

działań

legislacyjnych

normujących

Odnosząc się natomiast do kwestii powołania zespołu

międzyresortowego do opracowania projektu kompleksowej regulacji prawnej dotyczącej
zmiany płci, w opinii Ministra Sprawiedliwości, w związku z przedłożeniem poselskiego
projektu, powołanie takiego zespołu byłoby przedwczesne.
Sprawa powyższa pozostaje nadal w moim zainteresowaniu. Z zainteresowaniem
więc przyjęłam wiadomość, że na spotkaniu zorganizowanym przez Biuro Pełnomocnika
Rządu do spraw Równego Traktowania, które odbyło się w dniu 30 stycznia 2013 r.,
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Pan Michał Królikowski ogłosił
wręczenie Pani Pełnomocnik Agnieszce Kozłowskiej - Rajewicz projektu ustawy
dotyczącej korekty płci metrykalnej. Siedząc doniesienia prasowe dotyczące tej sprawy
powzięłam także informację, iż gazeta „Rzeczpospolita" (artykuł W. Fereckiego „PO chce
ubiec Annę Grodzką" z dnia 5 kwietnia 2013 r., s. A3) ustaliła, że rządowy
międzyresortowy zespół do spraw opracowania takiego projektu powstał w połowie
ubiegłego

roku.

Jak

informuje

„Rzeczpospolita",

biuro

prasowe

Ministerstwa

Sprawiedliwości stwierdziło, że „zgodnie z poleceniem Prezesa Rady Ministrów projekt
założeń jest przygotowywany we współpracy z ministrem zdrowia oraz pełnomocnikiem ds.
równego traktowania".
Mając powyższe na względzie, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 lipca 1987r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14 poz. 147 ze
zm.), uprzejmie proszę Pana Ministra o złożenie wyjaśnień w niniejszej sprawie.
Proszę o wyjaśnienie aktualności informacji przedstawionych Rzecznikowi Praw
Obywatelskich przez Ministra Sprawiedliwości w dniu 15 października 2012 r., w tym
w szczególności o poinformowanie, czy podjęte zostały w kierowanym przez Pana resorcie
prace legislacyjne dotyczące przedmiotowej problematyki oraz czy powołany został
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międzyresortowy zespół. W takim przypadku będę wdzięczna za przekazanie kopii aktu
powołującego zespół, z wymienieniem jego składu, zadań oraz zakresu tematycznego
działań. Będę także zobowiązana za poinformowanie mnie o aktualnym stanowisku Pana
Ministra odnośnie do zasadności zmiany trybu postępowania z procesowego na
nieprocesowy w sprawach dotyczących korekty płci metrykalnej.

