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Opinia 

do ustawy o uzgodnieniu płci 

(druk nr 1012) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedmiotowa ustawa ma na celu określenie procedury uzgodnienia płci osób, których 

tożsamość płciowa różni się od płci wpisanej do aktu urodzenia. 

W uzasadnieniu załączonym do projektu przedmiotowej ustawy wskazano, że „(…) 

w obecnym stanie prawnym brak jest odpowiedniego unormowania tych zagadnień 

w ustawach, a podstawą działania organów państwa jest orzecznictwo sądowe. Wypracowany 

przez judykaturę tryb korekty rozbieżności między tożsamością płciową a płcią metrykalną 

polega na ustaleniu płci na gruncie art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego”. 

W związku z powyższym ustawa określa, że uzgodnienia płci będzie dokonywał Sąd 

Okręgowy w Łodzi w postępowaniu nieprocesowym. 

Z wnioskiem o uzgodnienie płci będzie mogła wystąpić osoba, która posiada pełną 

zdolność do czynności prawnych i nie pozostaje w związku małżeńskim, u której stwierdzono 

występowanie tożsamości płciowej odmiennej od płci wpisanej do aktu urodzenia. 

Ustawa przewiduje, że do wniosku o uzgodnienie płci należy dołączyć orzeczenia 

wydane niezależnie przez dwóch lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie 

psychiatrii lub seksuologii lub specjalizację II stopnia w dziedzinie psychiatrii albo przez 

jednego z takich lekarzy i psychologa z wydanym przez towarzystwo naukowe certyfikatem 

seksuologa klinicznego, które stwierdzają występowanie tożsamości płciowej odmiennej 

od płci wpisanej do aktu urodzenia. 
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Sąd w postanowieniu uwzględniającym wniosek o uzgodnienie płci orzeka o imieniu 

lub imionach wnioskodawcy – zgodnie z jego żądaniem – oraz na wniosek, o nazwisku 

lub nazwisku rodowym wnioskodawcy w zakresie dostosowania ich końcówek 

gramatycznych do uzgodnionej płci. 

Prawomocne postanowienie sądu uwzględniające wniosek o uzgodnienie płci stanowi 

podstawę sporządzenia nowego aktu urodzenia, zmiany numeru PESEL i wydania dowodu 

osobistego oraz może być podstawą zmiany nazwiska. 

Ponadto postanowienie to wraz z odpisem nowego aktu urodzenia stanowi podstawę 

niezwłocznego sporządzenia i wydania dokumentów potwierdzających kwalifikacje, 

wykształcenie, staż pracy oraz stan zdrowia wnioskodawcy uwzględniających nowe dane 

osobowe. 

Informacje zawarte w dotychczasowych dokumentach będą podlegały udostępnieniu 

wyłącznie na żądanie wnioskodawcy albo sądu. 

Ustawa precyzuje, że sporządzenie nowego aktu urodzenia na podstawie prawomocnego 

postanowienia uwzględniającego wniosek o uzgodnienie płci nie wpływa na istniejące 

stosunki prawne między wnioskodawcą a osobami trzecimi, w szczególności między 

wnioskodawcą a jego rodzicami oraz dziećmi przysposobionymi przed uprawomocnieniem 

się postanowienia uwzględniającego wniosek o uzgodnienie płci. Sporządzenie nowego aktu 

urodzenia na podstawie prawomocnego postanowienia uwzględniającego wniosek 

o uzgodnienie płci nie wywiera skutków w zakresie stosunków między wnioskodawcą a jego 

dziećmi biologicznymi. 

W konsekwencji przyjętych regulacji wprowadzone zostały zmiany w ustawie: 

1) z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 

oraz z 2014 r. poz. 1690); 

2) z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414); 

3) z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388); 

4) z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 1741, poz. 1888 

oraz z 2015 r. poz. 262). 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

II. Przebieg prac legislacyjnych 
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Sejm uchwalił ustawę na 97. posiedzeniu w dniu 23 lipca 2015 r. w efekcie rozpatrzenia 

poselskiego projektu ustawy uzgodnieniu płci (druk nr 1469). 

Pierwsze czytanie projektu odbyło się dniu 6 grudnia 2013 r. na posiedzeniu Sejmu. 

Następnie projekt ustawy został skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 

oraz Komisji Zdrowia. Projekt ten był także przedmiotem pracy podkomisji nadzwyczajnej 

do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o uzgodnieniu płci. Efekt tych prac został 

zawarty w sprawozdaniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Zdrowia 

(druk nr 3648). W odniesieniu do przedłożenia poselskiego między innymi został zawężony 

zakres przedmiotowy ustawy jedynie do określenia procedur prawnych związanych 

z uzgodnieniem płci. Ponadto ograniczono możliwość złożenia wniosku o uzgodnienie płci 

jedynie do osób, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. 

Podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 21 lipca 2015 r. nie zostały 

zgłoszone poprawki i w związku z tym niezwłocznie przystąpiono do trzeciego czytania. 

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 252 posłów, 158 było przeciw, a 11 posłów 

wstrzymało się od głosowania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Propozycje poprawek mających na celu doprecyzowanie przepisów ustawy: 

1) w art. 5: 

a) w ust. 1 wyrazy „O uzgodnienie płci może wnosić” zastępuje się wyrazami 

„Wnioskodawcą może być”, 

b) w ust. 3 w pkt 1 po wyrazach „stwierdzają występowanie” dodaje się wyrazy 

„u wnioskodawcy”, 

c) w ust. 3 w pkt 2 po wyrazie „urodzenia” dodaje się wyraz „wnioskodawcy”; 

2) w art. 14 w pkt 1, pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) zawiadomienie o zmianie danych osobowych dokonane na podstawie 

prawomocnego postanowienia uwzględniającego wniosek o uzgodnienie płci 

oraz orzeczenia wydanego na podstawie art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 

r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) albo 

na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu 

cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 oraz z 2012 r. poz. 1529), 
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sporządzone przez kierownika urzędu stanu cywilnego lub upoważnionego 

przez niego pracownika urzędu stanu cywilnego.”; 

3) w art. 15 w art. 4a po wyrazach „wynikającą z” dodaje się wyraz „prawomocnego”; 

4) w art. 16 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1)  w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) uzgodnienia płci na podstawie prawomocnego postanowienia uwzględniającego 

wniosek o uzgodnienie płci oraz orzeczenia wydanego na podstawie art. 189 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 101, z późn. zm.) albo na podstawie art. 31 ustawy z dnia 

29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, 

poz. 1264 oraz z 2012 r. poz. 1529);”; 

2) w ust. 3: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) kierownik urzędu stanu cywilnego dokonujący w akcie urodzenia zmian, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1;”, 

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy dla miejsca sporządzenia aktu 

urodzenia, w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2;”;”; 

5) w art. 17 w pkt 3 w art. 75 b wyrazy „orzeczenia uzgadniającego płeć” zastępuje się 

wyrazami „prawomocnego postanowienia uwzględniającego wniosek o uzgodnienie płci 

oraz orzeczenia wydanego na podstawie art. 189 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 

Kodeks postępowania cywilnego albo na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 września 

1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego.”. 

Ponadto w art. 17 w pkt 1 należy skreślić lit. a z uwagi na to, że jest to zmiana iluzoryczna. 

– w art. 17 w pkt 1 skreśla się lit. a. 

 

 

Danuta Drypa 

Główny legislator 


