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W trakcie spotkania Rzecznika Praw Obywatelskich ze środowiskami LGBT
(z ang. „Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender") Prezes Fundacji „Trans-Fuzja" Pani
Anna Grodzka poinformowała Rzecznika, iż jej zdaniem osoby transpłciowe są
dyskryminowane na rynku pracy, gdyż brak jest przepisów nakazujących byłym
pracodawcom wymianę świadectw pracy w związku ze zmianą danych osobowych
(imię, imiona oraz nazwisko) przez osoby wobec, których zapadło orzeczenie sądowe
w sprawie zmiany płci.
Zdaniem Prezesa Fundacji przepisy prawa pracy, tj. art. 97 Kodeksu pracy lub
przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r.
w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania
i prostowania (Dz. U. Nr 60, poz. 282), powinny przewidywać możliwość zmiany
danych osobowych w świadectwach pracy osób, które zmieniły płeć i uzyskały
stosowne orzeczenie sądowe. Brak takiego uregulowania stawia osoby transpłciowe
w niekorzystnej sytuacji w trakcie prowadzenia postępowań kwalifikacyjnych przez
pracodawców,

gdyż

osoby

te

najczęściej

dysponują

świadectwami

szkolnymi

i dyplomami ukończenia szkół wyższych ze zmienionymi danymi osobowymi oraz
świadectwami pracy, w których zawarte są już nieaktualne dane osobowe. Ujawnienie
wcześniejszej tożsamości osoby posiadającej orzeczenie sądowe w sprawie zmiany płci
może też rodzić niepotrzebne konflikty w miejscu pracy (dyskryminacja, mobbing).
Jako wzór poszanowania praw osób transpłciowych wskazywane są przez
Prezesa Fundacji przepisy regulujące kwestie wydawania świadectw szkolnych oraz
dyplomów ukończenia studiów wyższych.
Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja
2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych

-2(Dz. U. Nr 97, poz. 624) zmiany imienia (imion) lub nazwiska absolwenta na
świadectwie,

dyplomie,

zaświadczeniu

i

w

dokumentacji

przebiegu

nauczania

prowadzonej przez szkołę, można dokonać po ukończeniu szkoły, jeżeli zmiana imienia
lub nazwiska nastąpiła na podstawie orzeczenia sądowego wydanego w postępowaniu
w sprawie zmiany płci.

W takim przypadku wydaje się świadectwo (dyplom,

zaświadczenie) na nowe imię (imiona) lub nazwisko, a jeżeli ich wydanie nie jest
możliwe - duplikat świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, po przedstawieniu
orzeczenia sądowego i za zwrotem świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia wydanego
na poprzednie imię (imiona) lub nazwisko.
Identyczne rozwiązanie zostało zawarte w § 16 rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji i przebiegu
studiów (Dz. U. Nr 224, poz. 1634 ze zm.), który reguluje kwestie zmiany w dyplomie
ukończenia studiów wyższych imienia (imion) lub nazwiska absolwenta.
Mając na uwadze powyższe i działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia
15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147
ze zm.) zwracam się do Pani Minister z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska
w powyższej sprawie.

