
Warszawa, dn. 30.09.2015 r.

Prezydent RP

Andrzej Duda

Szanowny Panie Prezydencie,

w  imieniu  Kampanii  Przeciw  Homofobii,  ogólnopolskiej  organizacji  pożytku 

publicznego  pracującej  od  blisko  15  lat  na  rzecz  lesbijek,  gejów,  osób 

biseksualnych  i  transpłciowych  oraz  ich  rodzin  i  bliskich,  bardzo  proszę 

o złożenie  podpisu  pod  Ustawą  o  uzgodnieniu  płci,  która  została  Panu 

przekazana w dn. 11.09.2015 roku. 

Dziś w Polsce osoby transpłciowe zmuszane są do przechodzenia uwłaczającej 

procedury medycznej i sądowej, aby uzgodnić oznaczenie płci w dokumentach 

z tożsamością płciową, którą odczuwają. 

Decyzja o terapii jest dla mnie niezbędna dla normalnego, godnego  

życia, bez oszukiwania innych. Dysforia płciowa nie jest po prostu  

czymś, z czym potrafię dalej żyć.

Ustawa o uzgodnieniu płcio jest nie tylko dla mnie, ale i dla reszty  

moich  braci  i  siórst  zbawieniem.  Nie  wyobrażam  sobie  pozywać  

rodziców do sądu za coś, czego nie zrobili.

Nie  chciałbym  pozywać  mamy  do  sądu  i  narażać  jej  na  stres,  

zakłopotanie,  ponieważ  może  to  wpłynąć  na  jej  stan  zdrowia.  

Każdego dnia się o nią martwie, tylko ona mi pozostała.

- to słowa osób transpłciowych, które za pośrednictwem Fundacji Trans-Fuzja 

podzieliły się swoimi historiami w internecie. Jak widać uzgodnienie płci nie jest 

dla tych osób kwestią polityczną, ideologiczną czy partyjną. Jest dla nich kwestią 

godności, bezpieczeństwa, prywatności i czymś, co niejednokrotnie waży na ich 

relacjach z rodziną i resztą świata. Chcą uzgadniać płeć bez wymogu pozywania 
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rodziców  i  składania  przez  nich  zeznań,  bez  zbędnej  zwłoki,  ale  z  udziałem 

specjalistów z zakresu psychiatrii lub seksuologii klinicznej. Chcą funkcjonować 

w  przestrzeni  społecznej,  w  pracy,  na  uczelni,  w  rodzinie,  bez  stresu 

i z poszanowaniem prywatności. Uważamy, że to bezpieczne życie to ich prawo 

jako obywateli i obywatelek RP. 

Uchwalona przez Sejm i Senat Ustawa o uzgodnieniu płci jest również ważna dla 

Polski jako kraju współczesnej Europy. Reguluje ona kwestie, których potrzeba 

uregulowania podkreślana była niejednokrotnie przez m.in.  Radę Europy oraz 

Europejski  Trybunał  Praw  Człowieka  w  Strasburgu.  Współczesne  państwa 

szanują swoich obywateli i dbają o ich dobrostan. Wierzę głęboko, że Polska do 

tych Państw należy i że do takiego jej spostrzegania się Pan przyczyni poprzez 

złożenie pod Ustawą podpisu. 

Panie  Prezydencie,  proszę  o  złożenie  podpisu  pod  Ustawą,  która  umożliwi 

normalne  życie  obywatelom  i  obywatelkom  kraju,  nad  którym  sprawuje  Pan 

pieczę. 

Z poważaniem,

Agata Chaber

Prezes Zarządu
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