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Warszawa, dnia   9  września   2013 r.  
 

    

 

 
   

Opinia o projekcie ustawy „O uzgodnieniu płci”  

(Druk Sejmu RP VII kadencji nr 1469) 

 

1. Uwagi ogólne 

Nie ulega wątpliwości, że ustawa normująca kompleksowo problematykę zmiany płci 

osób transseksulanych jest potrzebna, zaś postulaty unormowania ustawowego były 

systematycznie zgłaszane w literaturze prawniczej począwszy od lat 

osiemdziesiatych ubiegłego stulecia1. 

W obowiązującym stanie prawnym brak jest stosownych unormowań. Model sądowej 

zmiany płci, funkcjonujący w praktyce2, został stworzony dzięki orzecznictwu Sądu 

Najwyższego, które powstało wskutek wykładni “kreatywnej”, akceptowanej  

z przyczyn społecznych, niekiedy ocenianej jednak jako niedopuszczalna3. Obecnie, 

ustalenie sytuacji prawnej osoby, co do której sąd rozstrzygnął o zmianie płci, w wielu 

aspektach, może się okazać trudne, bowiem unormowania polskiego prawa 

dostosowane są do trwałego dychotomicznego podziału osób fizycznych na kobiety i 

mężczyzn4. Fakt ten przemawia również za potrzebą jednoznacznych rozwiązań 

                                                        
1 Zob. w szczególności M. Filar: Prawne i społeczne aspekty transseksualizmu. PiP 1987 nr 7 oraz    

tegoż Transseksualizm jako problem prawny. PS 1996 nr 1, a z nowszych propozycji P. Daniluk: 
Prawne aspekty ‘chirurgicznej zmiany płci’ u transseksualistów, PiP 2007, nr 5, oraz powołane tam 
publikacje wcześniej wypowiadających się autorów na temat pożądanych zmian prawa. 

2 Opis sądowego modelu zmiany płci funkcjonującego w praktyce orzeczniczej sądów powszechnych 
zawiera opracowanie powstałe w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego (E. Holewińska – 
Łapińska: Sądowa zmiana płci. Analiza orzecznictwa z lat 1991 – 2008, Studia i Analizy Sądu 
Najwyższego tom IV pod red. K. Ślebzaka, Warszawa 2010, s. 11 – 140). 

3 C. Gromadzki: Poczucie przynalezności do danej płci jako kryterium przy zmianie oznaczenia płci w 
akcie urodzenia, PS 1997, nr 10, s. 72 – 86. 

4 Tytułem przykładu można wskazać “nierozwiazywalną” sytuację osoby, której płeć została zmieniona 
prawomocnym orzeczeniem w sytuacji, gdy pozostaje ona w związku małżeńskim. Małżeństwo takie 
zostało zawarte (art. 1 k.r.o.), bo w chwili jego zawierania występowała rozdzielność płci małżonków. 
Zupełnie wyjątkowo, z innych przyczyn niż zmiana płci, mogą być w danym stanie faktycznym 
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ustawowych dotyczących osób, których dotyczy zmiana płci. 

Problematyka, będąca przedmiotem opiniowanego projektu ustawy jest złożona 

i dotyczy wielu działów systemu obowiązującego prawa. Właściwe byłoby 

powierzenie przygotowania projektu stosownej ustawy gremium fachowców, w 

szczególności skupionych w Komisjach Kodyfikacyjnych, jakie zostały powołane 

przez Ministra Sprawiedliwości we współpracy z ekspertami  

z zakresu medycyny.  

2. Tytuł ustawy, preambuła, terminologia, organ orzekający 

2.1. Tytuł ustawy: uzgodnienie płci, czy zmiana oznaczenia płci ? 

Tytuł projektowanej ustawy „O uzgodnieniu płci” daje wyraz tezie, że najważniejszym 

kryterium ustalenia stanu prawnego odnośnie do oznaczenia płci osoby fizycznej jest 

jej płeć psychiczna. 

Projekt ustawy przyjmuje, jak wynika z jego uzasadnienia, że orzeczenie  
o „uzgodnieniu płci” nie ma skutku konstytutywnego. Wyrazem tego jest, między 
innymi przyjęcie terminu “uzgodnienie płci”, a nie “zmiana oznaczenia płci”. 
Powyższe nasuwa wątpliwości. Należy zważyć, iż nadal przyczyny wystąpienia 
transseksualizmu nie są rozpoznane i ustalone w sposób bezsporny. Wyróżniane są 
trzy podstawowe podejścia do etiologii transseksualizmu: model biologiczny, model 
intrapsychiczny (psychodynamiczny) i model rozwojowy5. Generalnie przyczyny 

                                                                                                                                                                             
spełnione przesłanki unieważnienia małżeństwa (katalog przyczyn unieważnienia małżeństwa jest 
zamknięty - art. 17 k.r.o.). Każde z małżonków może też (ale nie ma takiego obowiązku) żadać 
orzeczenia rozwodu, o ile w związku nastapił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego (a nie 
musił nastapić w każdej sytuacji). Nawet jeżeli wniesiono pozew rozwodowy i rozkład pożycia 
małżeńskiego wystąpił (mając cechę zupełności i trwałości), to przeciwko orzeczeniu rozwodu może 
przemawiać dobro wspólnych małoletnich dzieci, zasady współżycia społecznego, bądż wyłaczna 
wina powoda i praagnienie pozwanego niewinnego małżonka, aby związek trwał nadal (art. 56 
k.r.o.). Żadne z małżonków może też nie chcieć rozwodu, a prokurator nie ma legitymacji czynnej w 
sprawie o rozwód (art. 7 k.p.c.), bo takowej nie przewiduje kodeks rodzinny i opiekuńczy. 

5 M. Fajkowska-Stanik: Transseksualizm i rodzina. Przekaz pokoleniowy wzorów relacyjnych w 
rodzinach transseksualnych kobiet, Warszawa 2001, s. 39 – 64. Model biologiczny zakłada, że 
transseksualizm jest konsekwencją nieprawidłowości „fizykalnej konstrukcji człowieka”. Rozważane 
są czynniki genetyczne, endokrynologiczne, neurologiczne i neurofizjologiczne (uszkodzenie mózgu, 
wadliwe funkcjonowanie płatów skroniowych, lub rejonu podwzgórza, różne patologiczne zmiany w 
mózgu). Model intrapsychiczny (psychodynamiczny) przyjmuje hipotezę o nadmiernie bliskiej relacji 
z matką w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa. Model rozwojowy transseksualizm 
powstaje „na podstawie pewnych zasad uczenia się i socjalizacji. Dominuje tu hipoteza, że 
zachowanie, jakim jest w gruncie rzeczy transseksualizm to wynik warunkowania klasycznego, 
instrumentalnego lub rezultat procesu modelowania i imitacji”( M. Fajkowska-Stanik: op. cit., s. 39 – 
40). 
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transseksualizmu bywają też dzielone na biologiczne (neurofizjologiczne, 
genetyczne, endokrynologiczne) i psychospołeczne. Sami specjaliści określali wyniki 
badań nad etiologią transseksualizmu jako „sprzeczne i kontrowersyjne”6. Nawet przy 
przyjęciu, iż przyczyna transseksualizmu występuje zawsze już na etapie życia 
płodowego, nie ulega wątpliwości, że zainteresowany ukształtował swoją „tożsamość 
płciową” na pewnym etapie życia, a działania zmierzające do zmiany stanu prawnego 
odnośnie do „uzgodnienia” oznaczenia płci z „tożsamość płciową” często podjął po 
upływie dłuższego czasu od uświadomienia sobie rozbieżności między płcią 
psychiczną a płcią biologiczną odnotowaną w jego akcie urodzenia. Niekiedy 
(niezależnie od chwili rozpoznania problemu przez wnioskodawcę), jako osoba 
pełnoletnia wchodził w relacje społeczne zgodne ze swoją płcią biologiczną, tak też 
był postrzegany przez osoby, z którymi się stykał. W tym kontekście nadal aktualny 
jest pogląd wypowiedziany przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały  
z dnia 22 czerwca 1989 r., III CZP 37/89, oraz w uchwale z dnia 8 maja 1992 r., III 
CZP 40/92, iż „za niedopuszczalne należy uznać stosowanie rozwiązań prawnych 
(...) cofających skutek sprostowania do momentu sporządzenia aktu urodzenia (...), 
czyli ex tunc”. 

Z tym stanowiskiem Sądu Najwyższego „współgrała” (stosowana też aktualnie) 
koncepcja wykorzystania instytucji wzmianki dodatkowej z art. 21 prawa o aktach 
stanu cywilnego z 1986 r., jako pozwalająca na uzgodnienie aktu stanu cywilnego ze 
stanem rzeczywistym. Zasadność takiego ujęcia jest szczególnie przekonująca, gdy 
osoba, której dotyczy orzeczenie, przed jego wydaniem spłodziła (urodziła) dziecko, 
bądź zawarła małżeństwo zgodnie z płcią ujawnioną w akcie urodzenia. W takiej 
sytuacji wydaje się oczywiste, iż osoba, której dotyczyłoby orzeczenie „uzgadniające 
płeć”, przez dłuższy czas w życiu społecznym funkcjonowała zgodnie z płcią 
“biologiczną” i tak była “odbierana” przez środowisko, nawet gdy było to niezgodne z 
jej wewnętrznymi przeżyciami i odczuwaną tożsamością płciową. 

Biorąc powyższe pod uwagę, uwzględniając dotychczasową praktykę i orzecznictwo 

Sądu Najwyższego wypada rozważyć celowość zmiany tytułu projektowanej ustawy, 

na ustawę „o zmianie oznaczenia płci”. 

 

 

2.2. Preambuła 

                                                        
6 Tak Z. Lew – Starowicz: Seksuologia sądowa, Warszawa 2000, s. 100. 
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Preambuła nie jest zwykle stosowana w ustawach nie mających znaczenia 

ustrojowego, normujących problematykę odnoszącą się do wąskiego kręgu 

adresatów. Projekt ustawy zawiera jednak preambułę sformułowaną w sposób 

bardzo ogólnikowy, która zakłada „ewolucję międzynarodowych standardów w 

zakresie uznania tożsamości płciowej jako podstawy urzędowego określenia płci”. 

Kierunek zmiany tych standardów można jedynie domniemywać. Uniemożliwia to 

prognozę co do sposobu i zakresu stosowania ustawy oraz jej skutków społecznych 

w perspektywie czasowej, bowiem w przypadku uchwalenia ustawy o treści 

opiniowanego projektu, preambuła miałaby bardzo istotne znaczenie dla jej wykładni. 

Zapewne bez takiego zapisu brano by także pod uwagę w procesie wykładni 

międzynarodowe standardy jednakże z uwzględnieniem aktualnych krajowych 

potrzeb i możliwości. Powyższe przemawia za celowością rezygnacji z preambuły. 

2.3. Termin „płeć metrykalna” 

Wątpliwości budzi termin „płeć metrykalna” (art.1, art. 2 pkt 2). Wyraz „metryka” od 

łacińskiego matricula jest nieużywanym obecnie w języku prawnym synonimem aktu 

stanu cywilnego. Zgodnie z definicją słownikową jest to „dokument stwierdzający 

narodziny, chrzest, ślub albo śmierć jakiejś osoby”. Wprowadzanie do aktu 

normatywnego pojęcia „płeć metrykalna” nie wydaje się uzasadnione, mimo że taki 

termin stosowany jest w literaturze. Nie stanowi nadmiernego „obciążenia” tekstu 

ustawy posługiwanie się terminem „płeć wpisana do aktu urodzenia” lub „płeć 

określona w akcie urodzenia.” 

2.4. Organ orzekający – problem do rozważenia 

Dostrzegając konieczność ochrony osób transseksualnych, umożliwiając im „zmianę 
płci” (co od ponad pół wieku jest udziałem polskich sądów), chroniąc je przed 
dyskryminacją i pozostawiając specjalistom ocenę, czy transseksualizm może być 
traktowany jako choroba, nie sposób przy tworzeniu rozwiązań prawnych 
abstrahować od podejścia medycznego. Konieczne jest bowiem stosowanie 
obiektywnie weryfikowalnych kryteriów oceny zasadności żądania zmiany określenia 
płci w akcie urodzenia osoby, która twierdzi, że jej tożsamość płciowa jest sprzeczna 
z owym zapisem. 

W związku z powyższym wydaje się, że powinno być rozważone powierzenie 

orzekania o zmianie płci specjalnej komisji “eksperckiej”, złożonej ze 



 5 

specjalistów, głównie lekarzy mających stosowną wiedzę i doświadczenie zawodowe 

w leczeniu zaburzeń identyfikacji płciowej, ewentualnie z udziałem  

w składzie orzekającym prawnika i być może również etyka. O ile taka komisja 

powstałaby, o tyle powinna być zagwarantowana możliwość odwołania się od jej 

orzeczenia do sądu powszechnego. 

Prawomocne orzeczenie komisji (np. w formie zaświadczenia o płci wnioskodawcy), 

ewntualnie - orzeczenie sądu wydane wskutek odwołania się podmiotu 

uprawnionego od orzecznia komisji, byłoby podstawą do sporządzenia nowego aktu 

urodzenia oraz ustalenia innych konsekwencji prawnych wynikających z nadania płci 

psychicznej przesądzającego znaczenia w określeniu statusu wnioskodawcy. 

Wydaje się, iż inspiracją7 dla unormowania kwestii organu właściwego, mogłaby być 

ustawa obowiązująca w Wielkiej Brytanii, przyjęta przez Izbę Lordów dnia 10 lutego 

2004 r. - “Gender Recognition Akt 2004”8. Warto również odnotować, że 

wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 1 sierpnia 2011 r., RPO – 

660929-I/10/MO9, skierowane do Ministra Sprawiedliwości (na które powołali się 

także autorzy uzasadnienia opiniowanego projektu ustawy) zawierało sugestię 

posłużenia się wzorem brytyjskim (s. 15) oraz rozważenia dopuszczalności drogi 

administracyjnej (s. 17) w sprawach dotyczących zmiany oznaczenia płci 

transseksualistów. 

Za ewntualnym przyjęciem (konkurencyjnej wobec propozycji opiniowanego projektu) 

koncepcji powołania komisji ekspertów w sprawach o uznawanie zmiany płci 

przemawia: 

• celowość powierzenia rozstrzygnięcia osobom posiadającym najwyższe 

kompetencje merytoryczne i doświadczenie10, bowiem w praktyce 

                                                        
7 “Skopiowanie” rozwiazań Gender Recognition Akt 2004 nie wydaje się możliwe zważywszy na 

znaczne różnice systemu prawa brytyjskiego i polskiego. 
8 W kwestiach szczegółowych odnośnie do tego rozwiązania należy odesłać do opracowania  

M. Domańskiego: Regulacja skutków transseksualizmu w prawie brytyjskim, Studia i Analizy Sądu 
Najwyższego, tom IV pod red. K. Ślebzaka, Warszawa 2010, s. 141 – 165.  

9 Rzecznik Praw Obywatelskich poinformował Ministra Sprawiedliwości (s.1), że od dłuższego czasu 
współpracuje z Fundacją <<Trans-Fuzja>> , zajmującą się problemami osób transseksualnych. 
Można domniemywać, że wystapienie uwzględnia poglądy abropowane przez środowisko takich 
osób. 

10 Brytyjski GRA 2004 przewiduje tworzenie list osób mogących zasiadać w zespolach do spraw 
uznawania zmiany płci przez Ministra Sprawiedliwości. Należa do nich zarejestrowani lekarze  
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najistotniejsze (a nawet przesądzające o rozstrzygnięciu) znaczenie ma 

stanowisko wyrażone przez biegłych z zakresu medycyny, 

• domniemanie jednolitości kryteriów oceny wszystkich przypadków, bowiem 

zważywszy na dotychczasową liczbę spraw, o których mowa, 

rozpoznawanych rocznie przez sądy, można założyć, iż mogłyby być możliwe 

rozpoznawane przez jedną komisję wszystkich spraw11, 

• prawdopodobieństwo szybszego rozpoznawania wniosków w porównaniu 

z drogą sądową12, 

• wzgląd na możliwości sądów, które są obecnie właściwe w bardzo licznych 

kategoriach spraw i rozszerzanie ich kognicji powinno być szczególnie 

uzasadnione. 

Gwarancja prawa do sądu mogłaby być wystarczająco zachowana przez powierzenie 

sądom funkcji kontrolnej i traktowanie sądu, jako szczególnego organu drugiej 

                                                                                                                                                                             
i psychologowie oraz prawnicy. Prawnicy powinni mieć minimum siedmioletnie doświadczenie 
zawodowe (barrister lub solicitor). Minister Sprawiedliwości wyznacza przewodniczących zespołów,  
a oni skład zespołów (M. Domański, op. Cit., s. 156 oraz podane tam źródła informacji). 

11 W latach 1991 – 2008 średnia spraw rozpoznanych rocznie przez wszystkie sądy wyniosła 13,6 (E. 
Holewińska – Łapińska, op. cit., s. 26). Zapewne wprowadzenie rozwiązania ustawowego, 
nagłośnienie tego faktu przez środki masowego przekazu spowodowałoby – co najmniej na 
początku, wiekszy wpływ spraw. Należy odnotować, że na podstawie większości publikowanych 
informacji można przypuszczać, że w 2008 r. żyło w Polsce około 1.200 transseksualistów typu K/M, 
oraz 300 typu M/K. Są to dane jedynie prawdopodobne, przybliżone. Nie są ujmowane w 
statystykach. Nie wszyscy ludzie cierpiący z powodu transseksualizmu podejmują terapię i 
występują do sądu o zmianę płci, zgodnie ze swoim psychicznym poczuciem płci. Nie można więc 
wykluczyć, że najwyższa z podawanych liczb, około 1.500 osób, jest niższa od rzeczywistej.. Wg A. 
Weseli (Transseksualizm, transgenderyzm. Tekst dostępny w Internecie, powstały w ramach 
projektu „W obliczu zbrodni i nienawiści“, zrealizowanego przez Towarzystwo Interwencji 
Kryzysowej“, http//crisisinervention.free.ngo.pl), w Polsce prawdopodobnie żyje od 5000 do 8000 
transseksualistów, z czego około 100 w związkach małżeńskich po operacji dostosowania płci 
biologicznej do psychicznej (więcej danych na temat częstotliwości występowania transseksualizmu 
zostało przytoczonych w powołanym opracowaniu – s. 17-19). 

12 W zbadanych sprawach z lat 1991 – 2008 postępowanie od dnia wpływu pozwu do sądu do dnia 
wydania wyroku przez sąd pierwszej instancji, trwało od 14 dni do 35 miesięcy (3 lata 11 miesięcy). 
Najwięcej postępowań, siedemdziesiąt dwa, (prawie co trzecie) toczyło się od czterech do sześciu 
miesięcy (25 przez pięć miesięcy, 23 przez sześć miesięcy, 21 przez 4 miesiące). Ponad 90 % 
procesów zakończyło się przed upływem roku. Średnia długość postępowania wynosiła 7,16 
miesiąca, mediana 6 miesięcy, a dominanta 5 miesięcy. Należy zaznaczyć, że tak obliczona długość 
postępowania uwzględniała sytuację powoda, który subiektywnie “był w procesie”. Np., jeżeli doszło 
do merytorycznego rozstrzygnięcia sprawy o zmianę płci na podstawie tego samego pozwu, mimo 
że np. sąd, do którego wpłynął pozew (lub inaczej nazwane pismo powoda) uznał swą 
niewłaściwość (rzeczową lub miejscową) i przekazał sprawę do rozpoznania sądowi właściwemu, 
albo sprawa nieopłacona należycie w terminie uzyskała nowy numer, czas postępowania był liczony 
od daty wpływu pozwu (E. Holewińska – Łapińska, op. cit., s. 121 - 122). 
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instancji. 

Nie jest celowe bardziej szczegółowe rozważanie wskazanego rozwiązania, bowiem 

nie zostało ono przewidziane w projekcie ustawy. Wydaje się jednak, że zważywszy 

na doniosłość rozwiazań prawnych, które miałyby być przyjęte, zasygnalizowane 

rozwiązanie powinno, co najmniej, zostać poddane szczegółowej opinii ekspertów. 

3. Legitymacja do wszczęcia postępowania dotyczącego zmiany oznaczenia 
płci, tryb i zakres postepowania 

3.1. Osoba uprawniona – wnioskodawca (art. 5 ust. 1 projektu) 

Osobą uprawnioną jest taka osoba fizyczna, której tożsamość płciowa jest odmienna 
od płci wskazanej w jej akcie urodzenia na podstawie kryteriów biologicznych.  

Na aprobatę zasługuje rozwiązanie, zgodnie z którym innej osobie niż osobiście i 
bezpośrednio zainteresowana, nie przysługuje legitymacja do wszczęcia 
postępowania, a także wymaganie, aby osoba wnioskująca o zmianę oznaczenia 
swojej płci nie pozostawała w związku małżeńskim. Co do pozostałych wymagań 
(bądź braku pewnych wymagań w projekcie) dotyczących wnioskodawcy nasuwają 
się poniższe uwagi. 

a) Obywatelstwo  

Wydaje się, że analogiczne uprawnienie jak obywatele polscy, powinni mieć 
bezpaństwowcy, o ile mają w Polsce miejsce zwykłego (stałego) pobytu. 

b) Wiek  

Wymaganie ukończenia lat 18 (a więc w sytuacjach typowych osiągnięcia 
pełnoletniości) nie budzi poważniejszych zastrzeżeń. Natomiast umożliwienie w 
określonej sytuacji podjęcia stosownych decyzji osobie małoletniej jest dyskusyjne. 
Wątpliwe, czy ogólny rozwój, doświadczenie społeczne, świadomość konsekwencji 
podjętej decyzji przez typową osobę małoletnią (choćby 16 letnią) są wystarczające 
do decydowania w sprawach będących przedmiotem opiniowanego projektu ustawy.  

c) Zezwolenie sądu  

Co do rozwiązania przewidującego, iż osoba małoletnia, która ukończyła 16 lat może 
wnioskować o zmianę oznaczenia płci za zgodą przedstawicieli ustawowych (a w jej 
braku – sądu) budzi wątpliwości. 
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Jeżeli przedstawicielem ustawowym jest opiekun, to zgodnie z art. 156 k.r.o., ciąży 
na nim powinność uzyskania zezwolenia sądu opiekuńczego “we wszelkich 
ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego”. Taki sam 
obowiązek ciąży na rodzicach dziecka całkowicie ubezwłasnowolnionego (art. 108 
k.r.o.). Natomiast gdy obojgu rodzicom służy władza rodzicielska nad dzieckiem, 
które nie jest ubezwłasnowolnione całkowicie, mają oni obowiązek wspólnego 
rozstrzygania o “istotnych sprawach dziecka”, a tylko w braku porozumienia 
rozstrzyga sąd opiekuńczy (art. 97 § 2 k.r.o.). 

W związku z powyższym trudno zaakceptować wyjątek od zasady kodeksowej, iż 
opiekun osoby 16 letniej nie byłby zobowiązany do uzyskiwania zezwolenia sądu na 
wyrażenie zgody aby pupil wystąpił o zmianę oznaczenia płci, podczas gdy taki 
obowiązek niewątpliwie na nim ciąży w sprawach majątkowych i osobistych 
uznanych za „ważniejsze”, których znaczenie jest nieporównywalnie mniejsze od 
decyzji dotyczącej zmiany oznaczenia płci. 

Wydaje się niewątpliwe, iż decyzja dotycząca zmiany płci jest jedną  
z najważniejszych spraw dotyczących osoby pozostającej pod władzą rodzicielską 
lub pod opieką. O ile, ostatecznie nie utrzymana zostałaby koncepcja, wedle której 
wnioskodawcą może być osoba małoletnia licząca nie mniej niż 16 lat, o tyle celowe 
byłoby uzależnienie jej uprawnienia od uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego 
na podstawie zezwolenia sądu opiekuńczego. 

Zapewne sąd, który rozpoznawałby wniosek o udzielenie zezwolenia, korzystałby  
z opinii biegłych. Aby nie wydłużało to nadmiernie okresu oczekiwania na ewentualne 
orzeczenie, możliwe byłoby wprowadzenie terminów instrukcyjnych i „przyspieszonej 
ścieżki” postępowania. Taki dodatkowy “filtr” sprzyjałby ochronie dobra osoby 
małoletniej.  

Powierzenie merytorycznego rozstrzygania w sprawach, o których mowa, sądom 
okręgowym nie pozbawia racji przytoczonego stanowiska, bowiem ewentualnej 
oceny sytuacji małoletniego przed zezwoleniem jego przedstawicielowi ustawowemu 
na wyrażenie zgody co do zmiany („uzgodnienia”) płci dokonywałby, zgodnie z 
zasadami ogólnymi, sąd opiekuńczy (sąd rodzinny), dysponujący środkami 
umożliwiającymi weryfikację sytuacji małoletniego. 

Marginalnie już tylko wypada zauważyć, że sąd opiekuńczy “zezwala” na 
dokonywanie określonych czynności, a nie wyraża na nie “zgodę”. 

d) Zdolność do czynności prawnych  
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Projekt ustawy nie wymaga, aby wnioskodawca miał pełną zdolność do czynności 
prawnych. Celowe byłoby zatem albo wprowadzenie wymagania pełnej zdolności do 
czynności prawnych, albo jednoznaczne rozstrzygnięcie dotyczące osób, które 
ukończyły lat 18, ale nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych z powodu 
ubezwłasnowolnienia, a także osób, które nie zostały ubezwłasnowolnione ale są 
niepełnosprawne intelektualnie lub cierpią na zaburzenia psychiczne utrudniające lub 
uniemożliwiające im podjęcie swobodnej, świadomej decyzji uwzględniającej 
konsekwencje zmiany oznaczenia płci. 

e) Rodzicielstwo  

Posiadanie dzieci nie ma, według projektu ustawy, wpływu na uprawnienie do 
żądania zmiany (“uzgodnienia”) płci. Funkcjonujący obecnie w praktyce model 
sądowej zmiany płci, w świetle badania praktyki orzeczniczej z lat 1991 – 200813, nie 
wymaga bezdzietności, jednakże preferuje – jako zasadę mogącą doznawać 
wyjątków – bezdzietność powoda bądź osiągniecie przez jego dzieci wieku i stopnia 
rozwoju umożliwiającego im zrozumienie sytuacji i przeżyć rodzica oraz ewentualną 
akceptację jego transseksualizmu. Sąd może ocenić, czy osoba żądająca ustalenia, 
że jest odmiennej płci niż uwidoczniona w akcie urodzenia, nie nadużywa swego 
prawa do takiego ustalenia, w sytuacji gdy założyła rodzinę zgodnie ze swoją płcią 
biologiczną i ma dzieci, w szczególności małoletnie, które są jeszcze małe i nie 
rozumieją sytuacji rodzica. (W tym kontekście należy odnotować, że oddalenie 
powództwa o zmianę oznaczenia płci z uwagi na dobro małoletnich dzieci powoda, 
na podstawie art. 5 k.c. w praktyce występuje bardzo rzadko, a jego skutkiem nie jest 
definitywne zamkniecie drogi do oczekiwanej zmiany, ale przesunięcie jej  w czasie). 
Stanowi to wyraz dbałości o dobro dzieci, a co najmniej kompromisu pomiędzy 
umożliwieniem rodzicowi realizacji jego potrzeby funkcjonowania społecznego 
zgodnie z płcią psychiczną oraz uwzględnieniem potrzeb jego dzieci. Wydaje się,  
iż takie podejście powinno być co najmniej punktem wyjścia do dyskusji na temat 
wpływu posiadania małoletnich dzieci na uprawnienie rodzica do wnioskowania  
o zmianę oznaczenia płci. 

f) Tryb orzekania i właściwość miejscowa sądu w sprawach o zmianę oznaczenia płci 

Projekt przewiduje drogę sądową, nieprocesowy tryb postępowania, właściwość 
rzeczową sądu okręgowego oraz orzekanie w składzie 3 sędziów zawodowych. O ile 
utrzymana zostałaby koncepcja drogi sądowej w sprawach o zmianę płci, to 
propozycja projektu ustawy w omawianej kwestii zasługuje na aprobatę, bowiem jest 
                                                        
13 E. Holewińska-Łapińska: Sądowa zmiana płci. Analiza orzecznictwa z lat 1991 – 2008, Studia i 

Analizy Sądu Najwyższego tom IV pod red. K. Ślebzaka, Warszawa 2010, s. 26 – 28. 
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dostosowana do powagi sprawy. 

Nieprocesowy tryb postępowania nie ogranicza jednak udziału w nim wszystkich 
osób zainteresowanych. Zgodnie z art. 510 k.p.c. zainteresowanym w sprawie jest każdy, 
czyich praw (majątkowych i niemajątkowych) dotyczy wynik postępowania. Zainteresowany 
zaś może wziąć udział w każdym stanie sprawy aż do zakończenia postępowania w drugiej 
instancji. Jeżeli weźmie udział, to staje się uczestnikiem. Istotne jest też, że zgodnie z art. 510 § 2 
k.p.c. sąd ma obowiązek wezwania do udziału w sprawie zainteresowanego, który nie jest 
uczestnikiem,  
a przez wezwanie do wzięcia udziału w sprawie wezwany staje się uczestnikiem.  
W związku z powyższym w praktyce może się okazać, że krąg osób uczestniczących w 
postępowaniu nieprocesowym będzie szerszy niż obecnie w sądowym modelu procesu o 
zmianę płci, którego stronami są osoba transseksualna i jej rodzice. Z tej przyczyny należałoby, co 
najmniej rozważyć celowość wprowadzenia przepisu określającego krąg uczestników węziej niż 
przez ich interes prawny w ogólnym rozumieniu tego pojęcia. 

Z wykonanej w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego analizy spraw  
o sądową zmianę płci, rozpoznanych przez wszystkie sądy w Polsce w latach 1991 – 
200814, wynika stosunkowo niewielka liczba takich spraw. We wskazanym 
osiemnastoletnim okresie tych spraw, rozpoznanych w trybie procesowym, było ich 
tylko 245. W poszczególnych latach liczba spraw procesowych o sądową zmianę płci 
była zróżnicowana – od jednej sprawy (wpływ w 1991 r.15) do 42 spraw (w 2007 r.). 
Średnia wyniosła 13,6 spraw rocznie. Najwięcej pozwów w całym zbadanym okresie 
wpłynęło w 2007 r., a było ich wówczas 42. Nie można wykluczyć, iż ustawowe 
unormowanie problematyki zmiany płci może zwiększyć liczbę spraw, ale jest mało 
prawdopodobne aby był to bardzo znaczny wzrost (np. wielokrotność największej 
dotychczas liczby spraw z 2007 r.). 

Relatywnie niewielka liczba spraw mogłaby uzasadniać rozważenie wyznaczenia 
jednego lub kilku sądów właściwych do rozpoznawania wniosków o zmianę 
oznaczenia płci (np. wybranych wg kryterium siedzib wiodących ośrodków terapii 
transseksualizmu)16., aby zapewnić konieczną „specjalizację” sędziów oraz 

                                                        
14 E. Holewińska-Łapińska: Sądowa zmiana płci. Analiza orzecznictwa z lat 1991 – 2008, Studia i 

Analizy Sądu Najwyższego tom IV pod red. K. Ślebzaka, Warszawa 2010, s. 26 – 28. 
15 W okresie wcześniejszym stosowany był nieprocesowy tryb postępowania o sprostowanie aktu 

urodzenia. 
16 Były sądy okręgowe, które w latach 1991 – 2008 nie rozpoznały żadnej sprawy o zmianę płci.  

Zbadane sprawy rozpoznały Sądy Okręgowe w Białymstoku, Bielsku-Białej, Bydgoszczy, 
Częstochowie, Elblągu, Gdańsku, Gliwicach, Gorzowie Wielkopolskim, Jeleniej Górze, Kaliszu, 
Katowicach, Kielcach, Koninie, Koszalinie, Krakowie, Krośnie, Legnicy, Lublinie, Łomży, Łodzi, 
Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie i Wrocławiu, a także ich ośrodki zamiejscowe. Najwięcej spraw 
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jednolitość kryteriów ocennych, a w konsekwencji jednolitość orzecznictwa. 

3.2. Udowodnienie zasadności wniosku 

Wydaje się, iż celowe byłoby rozważenie, aby orzeczenie stwierdzające tożsamość 

płciową wnioskodawcy odmienną od płci „biologicznej” wydawała specjalnie 

powołana do tego celu komisja lekarska. Jeżeli zaś zachowana miałaby być 

koncepcja zawarta w projekcie to wymagania określone w art. 5 ust. 2 pkt 2 powinny 

być traktowane jako minimum (orzeczenie wydane co najmniej przez … ). 

Zapewne też oświadczenie wnioskodawcy nie powinno być ograniczone do 

stwierdzenia jego tożsamości płciowej, lecz wyrażać wolę wnioskodawcy 

realizowania do końca życia roli społecznej zgodnej z jego tożsamością płciową. 

Przedmiotem pogłębionej refleksji powinny być również ustalenia dotyczące 

sposobu wykazania transseksualizmu. W projekcie przewiduje się (art. 5 ust. 3), 

że sąd orzekający może poprzestać na oświadczeniu wnioskodawcy i orzeczeniu 

lekarskim stwierdzającym utrwalone występowanie tożsamości płciowej odmiennej 

od płci biologicznej znajdującej odzwierciedlenie w akcie urodzenia wnioskodawcy. 

Można domniemywać, iż “brak watpliwości” byłby konsekwencją zaufania do opinii 

lekarskiej i oceną zachowania i wyglądu zewnętrznego wnioskodawcy podczas 

posiedzenia sądu. 

Zapewne częste stosowanie możliwości, o której mowa w art. 5 ust. 3 projektu, 

byłoby najbardziej satysfakcjonujące dla wnioskodawców. Już samo jej zastrzeżenie 

wskazuje na domniemanne przeświadczenie autorów, iż w istocie przesądzające 

znaczenie dla rozstrzygniecia miałaby (powinna mieć) opinia lekarska. Zważywszy, iż 

sędziowie nie mają zwykle wiedzy o transseksualiźmie nia poziomie eksperckim, to 

aby zweryfikować zasadność wniosku powinni dopuścić dowód z opinii biegłych.  

W przeciwnym razie bowiem ich funkcja sprowadzałaby się do „zatwierdzenia” 

oświadczeń, o których mowa w projektowanym art. 5, ust. 2 pkt 1 i 2, oraz wspierania 

                                                                                                                                                                             
zostało rozpoznanych przez Sąd Okręgowy w Katowicach (33 sprawy – 13,5 %) Sąd Okręgowy we 
Wrocławiu (28 spraw – 11,4 %), Sąd Okręgowy w Lublinie (19 spraw – 7,8 %), Sądy Okręgowe w 
Warszawie (16 spraw – 6,5 %) oraz przez Sąd Okręgowy w Krakowie (15 spraw – 6,1 %). Sądy te 
łącznie rozpoznały 111 spraw (45,3 %) – tamże, s. 63. 
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ich autorytetem Sądu17. 

Rygorystyczne wymagania dowodowe wydają się uzasadnione, szczególnie gdyby 

przyjęto, że zmiana oznaczenia płci nie wymaga jakiejkolwiek uprzedniej interwencji 

medycznej, choćby terapii hormonalnej (art. 6 projektu). Zaproponowane rozwiązanie 

jest bardzo korzystne dla wnioskodawców w aspekcie ochrony ich zdrowia 

fizycznego. Stwarzać może jednak wiele trudnych problemów, gdy po nowym 

oznaczeniu płci – zgodnie z tożsamością płciową – dana osoba zachowa wszystkie 

cechy związane ze swoją płcią „biologiczną”, w tym będzie realizowała swe 

możliwości prokreacyjne. 

4. Skutki orzeczenia 

4.1. Nowy akt urodzenia i utajnienie aktu dotychczasowego 

Zachowanie wobec osób trzecich tajemnicy dokonanej zmiany jest zasadne. Przyjęto 
konstrukcję prawną zbliżoną do zastosowanej w przypadku orzeczenia 
przysposobienia (sporządzenie nowego aktu urodzenia, utajnienie aktu 
dotychczasowego z ograniczoną dopuszczalnością wydawania z niego odpisów). 
Wątpliwości dotyczą kilku kwestii. 

Skoro podstawę sporządzenia nowego aktu urodzenia stanowi orzeczenie sądu, to 
wydaje się, że w jego sentencji powinny być sformułowane dane, które mają być 
wpisane w nowym akcie. Celowe byłoby dodanie w rozdziale 2 projektu ustawy 
przepisu nakładającego na sąd obowiązek orzeczenia w postanowieniu 
uwzględniającym wniosek o imieniu/ imionach wnioskodawcy, zgodnie z jego 
żądaniem, oraz o brzmieniu nazwiska wnioskodawcy, o ile zmiana oznaczenia płci 
tego wymaga (końcówka nazwiska zależy od płci noszącej go osoby), oraz 
obowiązek przesłania z urzędu odpisu postanowienia, po jego uprawomocnieniu się, 
do urzędu stanu cywilnego, w którym został sporządzony akt urodzenia 
wnioskodawcy, w celu sporządzenia nowego aktu urodzenia. Takie rozwiązanie 
przyspieszałby sporządzenie nowego aktu urodzenia. Zachowana byłaby też 
„ciągłość tożsamości” osoby zmieniającej płeć i zewnętrzny wyraz jej przynależności 

                                                        
17 Nasuwa się spostrzeżenie, iż sąd okręgowy orzekajacy w sprawach o ubezwłasnowolnienie, takim 

samym trybie i składzie, jak proponowany w projekcie ustawy o uzgodnieniu płci, wymagajacych, 
miedzy innymi, wiedzy specjalistycznej z zakresu medycyny, ma obowiązek zarządzenia badania 
przez biegłych (art. 553 k.p.c.). Przyjmuje się, że opinii wymaganej w powołanym przepisie nie 
mogą zastępować świadectwa, opinie i zaświadczenia, o których mowa w art. 552 k.p.c. 
przedstawione na uzasadnienie wniosku (tak Jacek Gudowski w komentarzu do art. 553 k.p.c. – 
Kodeks Postepowania Cywilnego. Komentarz, Warszawa 2009, to 3,s. 127). 
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rodzinnej.  

Przyjęcie sygnalizowanego rozwiązania wymagałoby ponownego rozważenia 

celowości nowelizacji ustawy z 17 października 2008 r. „o zmianie imienia  

i nazwiska”, Dz. U. nr 220, poz. 1414 (art. 15 projektu ustawy). Zmiana nazwiska, 

która nie ogranicza się do nadania mu brzmienia zgodnego z płcią określoną w 

orzeczeniu sądu, a dokonywana w celu zbudowania „nowej tożsamości”, może być 

uzasadniona w poszczególnych przypadkach. Nie wydaje się jednak, aby powinna 

być regułą. W sytuacji działania wnioskodawcy w złej wierze sprzyjałaby uchylaniu 

się od zobowiązań. 

Projekt przewiduje (zasadnie) ograniczone możliwości uzyskiwania odpisów z 
dawnego aktu urodzenia. Nasuwają się w związku z tym następujące uwagi do 
nowego przepisu art. 491 prawa o aktach stanu cywilnego. Już ust. 2 powinien 
przewidywać, że dotychczasowy akt nie podlega ujawnieniu i nie wydaje się z niego 
odpisów (w tekście projektu nie ma mowy o odpisach), z wyjątkiem sytuacji 
wymienionych w ust. 3. Rozważenia wymagałoby, czy jedynie sąd, osoba, o której 
akt urodzenia chodzi i jej dzieci, ale tylko te, które urodziły się przed 
uprawomocnieniem orzeczenia dotyczącego zmiany oznaczenia płci powinny mieć 
możliwość uzyskania odpisu zupełnego (i to w określonym celu). Gdyby nie 
zmieniono tekstu projektu, to we wszystkich sprawach, w których celowe byłoby 
potwierdzenie, że osoba, która zmieniła płeć jest tą samą osobą, której dotyczy akt 
utajniony (np. o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o alimenty, o 
stwierdzenie nabycia spadku), odpisu zupełnego aktu urodzenia tej osoby mógłby 
żądać wyłącznie sąd, a nie osoba dochodząca swoich praw. Zapewne 
zaproponowana wersja dobrze chroni interes osoby, której płeć została zmieniona 
ale może znacznie utrudniać sytuację jej bliskich krewnych (np. dzieci, które urodziły 
się po uprawomocnieniu orzeczenia, bo były wcześniej poczęte, lub rodzica, który 
wprawdzie zmienił oznaczenie płci, ale zachował możliwość posiadania dzieci 
zgodnie z płcią biologiczną i ją wykorzystał). 

Należy zauważyć, że w ustępie 4 art. 491 prawa o aktach stanu cywilnego, którego dodanie do 
prawa o a.s.c. jest przewidziane w art. 14 projektu ustawy, uprawnienie dziecka do żądania 
udostępnienia księgi stanu cywilnego w części dotyczącej dotychczasowego aktu urodzenia jego 
rodzica nie zostało uzależnione od wieku dziecka. Być może celowe byłoby przyznanie tego 
uprawnienia tylko dziecku pełnoletniemu, na wzór analogicznego uprawnienia przewidzianego 
dla osoby przysposobionej, pragnącej zapoznać się ze swoim pierwotnym aktem urodzenia (art. 49 
ust. 2a prawa o aktach stanu cywilnego). Należy tez rozważyć zasadność uzależnienia tego 
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uprawnienia dziecka od „ważnych względów społecznych” z uwagi na niedookreśloność tego 
zwrotu i związane z tym wątpliwości interpretacyjne. 

Omawiane uprawnienie zostało przewidziane dla dzieci urodzonych przed 
uprawomocnieniem się orzeczenia w przedmiocie zmiany płci, choć osoba, która 
zachowała swą płeć biologiczną może być biologicznym rodzicem dziecka 
urodzonego później. 

4.2. Nowe dokumenty 

Nie budzi zastrzeżeń – co do zasady - obowiązek wydania nowych dokumentów (art. 
10). Nie wydaje się natomiast oczywiste, dlaczego zarówno publiczne, jak i prywatne 
instytucje mają to czynić nieodpłatnie (ust. 3). 

4.3. Ochrona danych osobowych 

Sformułowanie art. 11 budzi wątpliwości z uwagi na bardzo szeroki krąg podmiotów, których 

dotyczy (wszystkie „instytucje” publiczne i prywatne), brak jednoznacznego uzależnienia 

odpowiedzialności nawet od wiedzy o treści orzeczenia zmieniającego płeć, niedookreśloność 

przesłanek dopuszczalności ujawnienia danych.  

Pogłębionej refleksji wymagałoby także ustalenie relacji pomiędzy projektowanym 

art. 11, a ochroną wynikającą z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity opubl. w Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926 z 

późniejszymi zmianami).  

5. Ochrona osób, których płeć nie może być jednoznacznie określona 

Na aprobatę zasługuje rozwiązanie przewidziane w art. 7 ust. 1 projektu (zakaz 

nieodwracalnych interwencji medycznych w stosunku do osób, które posiadają cechy 

charakterystyczne dla obu płci lub których płeć nie może być jednoznacznie 

określona). Budzi natomiast wątpliwość dopuszczalność wyrażenia zgody na takie 

interwencje przez osoby, których one dotyczą począwszy od ukończenia lat 13. O ile 

istotnie przeprowadzenie interwencji już w takim wieku jest konieczne, o tyle wydaje 

się, że sama zgoda osoby zainteresowanej nie może być wystarczająca. 

6. Odpowiedzialność karna w przypadku nieodwracalnych interwencji 
medycznych 

„Dostosowywanie” ciała osoby transseksualnej do jej płci psychicznej następuje 
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zwykle przez nieodwracalne interwencje medyczne, w tym powodujące ciężki 
uszczerbek na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka zdolności płodzenia, 

co jest czynem bezprawnym opisanym w art. 156 § 1 pkt 1 kodeksu karnego. Ocenia 

się jednak, że czyn taki (nazywany też „chirurgiczną zmianą płci”) to „jedyny 

skuteczny sposób przywrócenia transseksualistom zaburzonej równowagi 

psychicznej i uwolnienie od wynikających stąd cierpień”18. Dlatego głównym 

przedmiotem rozważań prawnokarnych jest poszukiwanie najtrafniejszej koncepcji, 

 w świetle której art. 156 kodeksu karnego nie miałby zastosowania wobec lekarzy 

stosujących terapię transseksualizmu19. 

Dotychczas większość zabiegów była wykonana po uprawomocnieniu się orzeczenia 
stwierdzającego, że pacjent jest płci przeciwnej niż jego płeć biologiczna (odpis 
orzeczenia jest elementem dokumentacji szpitalnej pacjenta)20 i uzyskaniu 
dokumentów zgodnych z tym orzeczeniem. Zapewne, w przeświadczeniu lekarzy, 
chirurgiczna zmiana płci jest czynnością leczniczą, a to wydaje się być wnioskiem 
wątpliwym. W tej sytuacji stosowne, jednoznaczne rozwiązanie ustawowe 
wykluczające karną odpowiedzialność lekarza z art. 156 §1 pkt 1 k.k. jest pożądane. 

Zaproponowana propozycja nowelizacji kodeksu karnego nie wydaje się 
wystarczająca, bowiem nie odnosi się do zabiegów dokonywanych u 
transseksualistów ale do osób, o których mowa w art. 7 projektu (które posiadają 
cechy charakterystyczne dla obu płci lub których płeć nie może być jednoznacznie 
określona na podstawie tych cech).  

Celowe wydaje się więc również jednoznaczne uregulowanie, że lekarz nie popełnia 
przestępstwa opisanego w art. 156 § 1 k.k., gdy dokonał „nieodwracalnej interwencji 
medycznej” za zgodą osoby, u której stwierdzono w sposób opisany w art. 5 ust 2 pkt 
2 projektu ustawy, utrwalone występowanie tożsamości płciowej odmiennej od jej płci 

                                                        
18 Tak P. Daniluk: Stan wyższej konieczności jako okoliczność wyłączająca bezprawność 

„chirurgicznej zmiany płci”, Państwo i Prawo 2008, nr 1, s. 97. 
19 Zob. na ten temat, między innymi M. Filar: Lekarskie prawo karne, Zakamycze 2000, s. 218,  

J. Warylewski: O duszy uwięzionej w obcym ciele. Dopuszczalność chirurgicznej zmiany płci w 
świetle prawa karnego, Gazeta Sądowa 2000, nr 73–74, s. 56 – 60, M. Adamczyk: Zmiana płci w 
świetle aktualnego stanu prawnego. PS 2006 nr 11–12, s. 209 – 211 (pkt III opracowania 
Prawnokarne aspekty zabiegu zmiany płci), P. Daniluk: Zabieg ‘chirurgicznej zmiany płci’ u 
transseksualistów jako czynność lecznicza, Prawo i Medycyna 2007, nr 1, s. 99 i n. Artykuł zawiera 
przegląd wcześniej wypowiadanych w polskiej literaturze poglądów na temat wskazany w tytule. 

20 J. Kruk-Jeronim, T. Pajszczyk-Kieszkiewicz, A. Zieliński, C. Peszyński-Drews, J. Goldstein: Moralne 
i prawne problemy chirurgicznego leczenia chorych z transseksualizmem typu kobieta-mężczyzna. 
[w]: Prawo a medycyna u progu XXI wieku. Sympozjum, Toruń 18 – 19 maja 1987 r. Materiały pod 
red. M. Filara, Toruń 1987, s. 108. 
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„biologicznej” – przed lub po uprawomocnieniu się orzeczenia zmieniającego 
oznaczenie płci. 




