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 Rzecznik Praw Obywatelskich od lat zajmuje się problemem praw osób 

z niepełnosprawnościami. Szczególnym aspektem w tej sferze jest kwestia praw osób 

z niepełnosprawnością intelektualną, w tym ubezwłasnowolnionych oraz ich prawa do 

reprezentacji oraz praktycznego i systemowego problemu ze znalezieniem kandydatów na 

opiekunów i kuratorów osób ubezwłasnowolnionych; innym z problemów poruszanych 

dotychczas przez Rzecznika była kwestia dyskryminacyjnego charakteru art. 5 oraz 12 ustawy 

z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz.U. z 2015 r., poz. 583 ze zm.), 

niepozwalającego (z wyjątkami) osobom „dotkniętym chorobą psychiczną albo niedorozwojem 

umysłowym” na zawarcie związku małżeńskiego. 

 W toku korespondencji z resortem sprawiedliwości w tych sprawach (ostatnie pismo 

z 15 grudnia 2014 r., numer: DSO-I-072-21/13) Rzecznik uzyskał informacje, że obie te 

kwestie zostały połączone w jednym projekcie zmian w podstawowych regulacjach prawnych 

związanych z instytucją ubezwłasnowolnienia, tj. w Kodeksach: cywilnym,  postępowania 

cywilnego, rodzinnym i opiekuńczym. Projekt ten osiągnął status projektu założeń projektu 

ustawy o zmianie wymienionych i niektórych innych ustaw, był konsultowany publicznie 

i opiniowany. Jednak – jak wynika z informacji zawartych na stronie Rządowego Procesu 

Legislacyjnego (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/208000) – od maja 2015 r. prace 

legislacyjne nie postąpiły dalej. 

 Uprzejmie proszę Pana Ministra o poinformowanie o aktualnym statusie projektu, 

o planowanych i podejmowanych pracach legislacyjnych z nim związanych, a także o tym, czy 

podczas ewentualnych dalszych prac legislacyjnych pod uwagę będzie brana propozycja 

Warszawa, 24 listopada 2015 r. 

 

Pan Zbigniew Ziobro 

Minister Sprawiedliwości 

Al. Ujazdowskie 11 

00-950 Warszawa 
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Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego, dot. wprowadzenia do polskiego systemu 

prawnego instytucji przedstawiciela opiekuńczego. Będę wdzięczny za przedstawienie 

stanowiska Pana Ministra co do tej proponowanej instytucji oraz projektu Fundacji (który 

dostępny jest na stronie internetowej tej fundacji). 

 

 Podpis na oryginale 


