
BIURO
RZECZNIKA PRAW OBYW ATELSKICH

Warszawa, 08-04-2021 r.

Zespól do spraw Równego Traktowania
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Szanowna Pani Kurator!

W ramach obowiązków niezależnego organu do spraw równego traktowania -  
wykonywanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich na podstawie art. 18 ustawy z dnia 
3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego 
traktowania (Dz. U. z 2020 r. poz. 2156, tj.)  -  oraz w celu zagwarantowania realizacji 
wyrażonego w art. 32 ust. 2 Konstytucji RP zakazu dyskryminacji kogokolwiek w życiu 
społecznym z jakiejkolwiek przyczyny, Rzecznik Praw Obywatelskich stale monitoruje 
sytuację grup mniejszościowych, w tym osób transpłciowych, w środowisku szkolnym.

W ramach tych działań, na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. 
o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627, t.j.), Rzecznik prowadzi 
obecnie postępowanie wyjaśniające w opisywanej przez media sprawie dotyczącej 
uczennicy Szkoły Podstawowej i reakcji,
także tut. Kuratorium Oświaty, na działania władz szkoły podjęte po powzięciu informacji o 
transpłciowości dziecka. Jak wynika z doniesień medialnych1, w dniu 7 kwietnia 2021 r. w 
Szkole Podstawowej została przeprowadzona
kontrola Mazowieckiego Kuratora Oświaty, która miała związek lub dotyczyła decyzji 
władz szkoły odnośnie do traktowania dziecka zgodnie z płcią, z którą się utożsamia.

W związku z powyższym, działając z upoważnienia Rzecznika Praw Obywatelskich, 
na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, proszę o 
udzielenie następujących informacji:

1 Zob. np. https://natemat.pl/347371.transfobia-w-WYdaniu-kAfstvnY-pawlowicz-zaatakowala-10-letme-dziecko
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1) Czy w Szkole Podstawowej została 
przeprowadzona kontrola Mazowieckiego Kuratora Oświaty, która swym zakresem 
tematycznym obejmowałaby opisaną wyżej sprawę?

2) Jeśli tak, to czy kontrola przeprowadzona została z urzędu, z polecenia czy na wniosek 
(zgłoszenia), zaś w przypadku podjęcia jej na wniosek lub polecenie, od jakiego 
podmiotu pochodził zgłoszony wniosek (zgłoszenie) lub polecenie?

3) Jaki był zakres tej kontroli, zastosowane kryteria, jej przebieg oraz zastosowane środki 
nadzoru?

4) Czy, a jeśli, tak, jakie uchybienia zostały stwierdzone w ramach nadzoru? Czy w ramach 
nadzoru wydane zostały zalecenia organu nadzorczego kierowane wobec w/w placówki, 
a jeśli tak, jakiej treści?

oraz, niezależnie od powyższego:

5) Czy Mazowieckie Kuratorium Oświaty podjęło albo planuje podjąć działania w celu 
zagwarantowania bezpieczeństwa oraz poszanowania życia prywatnego uczennicy 
Szkoły Podstawowej której dotyczą 
wskazane doniesienia medialne -  a jeśli tak, na czym te działania polegają.

Ponadto, w razie sporządzenia dokumentacji związanej z przeprowadzonym 
nadzorem -  protokołów, pisemnych zaleceń, innych dokumentów -  proszę o przesłanie ich 
kopii na adres Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ww. ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich proszę o 
niezwłoczną odpowiedź na niniejsze pismo, nie później niż w terminie 5 dni roboczych.

Z poważaniem 

Magdalena Kuruś 

Dyrektor Zespołu 

/-podpisano elektronicznie/


