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Przykład projektu pozwu o ustalenie w zakresie ustalenia płci  

 

Miejscowość …, dnia …2022 r. 

 

 

Sąd Okręgowy w  

 I Wydział Cywilny 

 ul. …, 

Strona powodowa : 

            Anna Kowalska, PESEL: 

ul… 

adres do korespondencji:  

ul. 

Pozwani:  1. Anna Kowalska z domu … 

ul. 

2. Andrzej Piotr Kowalski 

ul. 

 

Opłata od pozwu: 600,00 złotych, dowód uiszczenia opłaty w załączeniu  

 

POZEW O USTALENIE   

w trybie art. 189 k.p.c. 

 

Działając w swoim imieniu, wnoszę̨ o: 

1. Ustalenie, że strona powodowa o danych Anna Kowalska, urodzona … roku w …, nr 

PESEL …, dla której w Urzędzie Stanu Cywilnego w …. sporządzono akt urodzenia o 

numerze ..., jest mężczyzną; 

2. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów wskazanych w pozwie; 

3. Wydanie orzeczenia na posiedzeniu niejawnym, zgodnie z art 148 (1) k.p.c. 

 

Jednocześnie, zgodnie z art. 187 § 1 pkt 3 KPC oświadczam, że nie były podjęte próby mediacji 

ani innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, ponieważ̇ sprawa nie nadaje się̨ do 

załatwienia na drodze polubownej i niezależnie od stanowiska stron wymaga prowadzenia 

postępowania przez sąd. 
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   UZASADNIENIE: 

 

Urodziłem się̨ … roku w …, a moja płeć́ metrykalna (prawna) uwidoczniona w akcie 

urodzenia, została oznaczona zgodnie z budową anatomiczną jako żeńska. 

 

Dowód: Odpis zupełny aktu urodzenia Anny Kowalskiej, na okoliczność́ płci metrykalnej. 

 

Nie czuję przynależności do swojej płci biologicznej, a swoją tożsamość́ płciową 

określam jako męską. Jestem zatem osobą transpłciową. Zjawisko to, zgodnie z powszechnie 

akceptowaną w judykaturze i piśmiennictwie definicją „oznacza rozbieżność między 

poczuciem psychicznym płci, a budową ciała morfologiczno - biologiczną oraz płcią socjalną 

(metrykalną), które odczuwane są̨ jako „obce” i należące do płci przeciwnej” (K. Imieliński, 

Zarys seksuologii i seksiatrii, Warszawa 1982, s. 253.). 

Od wielu lat jestem świadom faktu, że odczuwana przeze mnie płeć́ psychiczna nie 

odpowiada płci biologicznej i metrykalnej. Już̇ od dzieciństwa identyfikowałem się̨ z męskimi 

rolami, mówiłem, że wolałbym być́ chłopcem. Poczucie dyskomfortu narastało z czasem i było 

znaczącym problemem zwłaszcza w okresie dorastania i później, kiedy bez powodzenia 

próbowałem odnaleźć́ się̨ w żeńskiej roli płciowej. 

Powyższe było źródłem dyskomfortu i cierpienia, wobec którego zdecydowałem się̨ 

podjąć́ odpowiednie leczenie, zmierzające do dostosowania ciała do odczuwanej tożsamości 

płciowej. Takie postepowanie, co wymaga podkreślenia, jest jedynym zgodnym z aktualną 

wiedzą medyczną sposobem pomocy osobom transpłciowym. Polega ono kolejno na leczeniu 

hormonalnym, które ma wpływ na zmianę̨ fenotypowych cech płciowych, tranzycji społecznej, 

polegającej na funkcjonowaniu społecznym w roli odpowiadającej odczuwanej płci 

psychicznej, ostatnim zaś́ krokiem są zabiegi chirurgiczne. (D. Hędzelek, Postepowanie 

psychologiczne i medyczne w procesie korekty płci u osób transseksualnych, w: Psychologia 

w naukach medycznych, M. Cybulski, W Strzelecki (red. red.), Poznań́ 2010, s. 125-127). 

Mieszkam w …. i tam też przechodzę proces leczenia. Od 2020 roku pozostaję pod 

opieką wyspecjalizowanego w sprawach tożsamości płciowej lekarza. Po przeprowadzeniu 

szeregu specjalistycznych badań, zdiagnozowano u mnie dysforię płciową (według DSM-5) i 

niezgodność płciową (według ICD-11) oraz wdrożono leczenie zmierzające do korekty płci z 

żeńskiej na męską. Od stycznia 2021 roku przyjmuję odpowiednie hormony (testosteron). 
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Czuję się̨ mężczyzną̨ i funkcjonuję jako mężczyzna w grupie rodzinnej, towarzyskiej i 

społecznej. Przejawia się̨ to używaniem męskiego imienia …, mówieniem o sobie w rodzaju 

męskim, noszeniem na co dzień́ męskiego ubioru, używaniem kosmetyków i środków 

pielęgnacyjnych dla mężczyzn. Funkcjonuję i jestem akceptowany w męskiej roli płciowej 

czując się̨ wreszcie sobą̨, a poczucie to ma bez wątpienia charakter trwały i stabilny. 

Przeprowadzona przez wyspecjalizowany podmiot diagnoza wyklucza przy tym występowanie 

zaburzeń́ psychicznych, których to obecność mogłaby się manifestować jako dysforia płciowa.  

Co jednak istotne, rozbieżność́ pomiędzy płcią̨ metrykalną, a realizowaną płcią̨ 

psychiczną nastręcza mi szeregu problemów i naraża na wiele niedogodności, ale i 

niebezpieczeństw. Jestem bowiem zmuszony odbywać́ niezwykle trudne rozmowy związane 

chociażby z pracą. Dotyczy to również̇ kontaktów z lekarzem, urzędnikiem czy nawet 

kontrolerem biletów w komunikacji miejskiej. Trudne i stresujące mogą̨ być́ też kontrole 

graniczne przy podróżach pozakrajowych. Jestem w takich przypadkach narażony na brak 

zrozumienia lub nawet posądzenie o próbę̨ oszustwa, a nie sposób zapominać́ o fakcie, że 

społeczne postrzeganie osób transpłciowych wciąż̇ opiera się̨ w głównej mierze na 

negatywnych stereotypach. Przykładowo, tłumaczenie urzędnikowi w zatłoczonej placówce 

pocztowej o intymnych i wrażliwych aspektach ze swojego życia, konieczne dla odebrania 

przesyłki, musi być́ ocenione jako niezwykle upokarzające i nastręczające dodatkowych 

cierpień́. 

 

Dowód: 

1. dokumenty wchodzące w skład dokumentacji medycznej z leczenia w … na 

okoliczność́ odczuwanej przeze mnie płci psychicznej, funkcjonowania zgodnie z 

odczuwaną płcią̨, podjętego leczenia i jego przebiegu, zdiagnozowanej 

transpłciowości. 

2.  odpisy dokumentów wchodzących w skład dokumentacji medycznej: zaświadczenie 

psychiatryczno-seksuologiczne z dnia ...; 

3. zaświadczenie z uczelni na okoliczność́ stałego funkcjonowania powódki w ramach 

odczuwanej płci męskiej. 

 

na okoliczność́ odczuwanej przeze mnie płci psychicznej, funkcjonowania zgodnie z 

odczuwaną płcią̨, podjętego leczenia i jego przebiegu, zdiagnozowanej transpłciowości. 
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Z uwagi na powyższe okoliczności wnoszę o potraktowanie niniejszej sprawy jako 

pilnej oraz o rozpoznanie jej w oparciu o załączoną do pozwu dokumentację medyczną. 

Konieczność́ powołania biegłego wiąże się̨ zawsze ze znacznym wydłużeniem postępowania 

oraz z dodatkowymi wydatkami. W uzasadnionym interesie jest zakończenie przedmiotowego 

postępowania jak najszybciej, bowiem sytuacja, w której treść́ dokumentów tożsamości nie 

odpowiada rzeczywistemu wyglądowi i realizowanemu poczuciu płci, nastręcza mi wielu 

poważnych problemów w codziennym funkcjonowaniu. 

Jeżeli Sąd uzna złożona dokumentację za niewystarczającą do dokonania oceny, 

zgłaszam ewentualny wniosek dowodowy w zakresie dopuszczenia na posiedzeniu niejawnym 

dowodu z opinii  biegłego i zwolnienie od kosztów opinii. Uiszczenie opłaty od pozwu jest 

dużym obciążeniem. W załączeniu oświadczenie o mojej sytuacji materialnej i majątkowej.  

Dodać należy, że według mojej wiedzy pozwani Anna Kowalska i Andrzej Piotr 

Kowalski nie będą się sprzeciwiać żądaniu pozwu i zwracam się o rozważenie rozpoznania 

sprawy na posiedzeniu niejawnym w trybie art. 148 (1) §1 k.p.c.  

 

W razie nieuwzględnienia w tym trybie przedmiotowego wniosku, wnoszę o jak najszybsze 

wyznaczenie rozprawy.  

 

Stan prawny niniejszej sprawy przesadza ugruntowane od lat dziewięćdziesiątych 

orzecznictwo. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy „Poczucie przynależności do danej płci może być́ 

uznane za dobro osobiste (art. 23 KC) i jako takie podlega ochronie również̇ w drodze 

powództwo o ustalenie na podstawie art. 189 KPC. Podstawą takiego powództwa byłby interes 

prawny transseksualisty w uzyskaniu obiektywnej ochrony wobec niepewności stanu prawnego 

lub prawa. W razie zmiany płci jego interes prawny wyraża się̨ zaś́ w sprzeczności między 

stanem rzeczywistym a stanem wynikającym z aktu urodzenia." (Postanowienie Sądu 

Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 22 marca 1991 r., sygn. akt III CRN 28/91, Legalis nr 

27282; podobnie zobacz: Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1995 roku, sygn. akt 

III CZP 118/95, lex nr 9240; Wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie z dnia 4 czerwca 2009 

roku, sygn. akt ACa 120/09, lex I 1643026).  

Sąd Najwyższy wyjaśnił także, że „pozwanymi w sprawie powinni być́ rodzice powoda. (...), 

gdyby rodzic (albo jedno z rodziców nie żyli. (...) powództwo powinno być́ wytoczone przeciwko 

kuratorowi ustanowionemu przez sąd." (Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1995 

roku, sygn. akt III CZP 118/95, lex nr 9240). 
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W związku z powyższym, niniejsze powództwo zostało skierowane przeciwko obojgu 

rodzicom strony powodowej. 

Z ostrożności procesowej wskazuję, że nie pozostaję w związku małżeńskim ani w 

zawartym za granicą związku partnerskim, nie posiadam także dzieci. Wobec tego, pozwane 

niniejszym pismem zostały wszystkie osoby dysponujące legitymacją procesową bierną w 

przedmiotowej sprawie. 

 

 

Załączniki: 

1. 2 odpisy pozwu i załączników dla pozwanych; 

2. Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania; 

3. Odpis skrócony aktu urodzenia Anny Kowalskiej; 

4. Zaświadczenie psychiatryczno-seksuologiczne z dnia ...; 

5. Opinia psychologiczno-seksuologiczna z dnia…; 

6. Zaświadczenie z uczelni na okoliczność́ stałego funkcjonowania Anny Kowalskiej w 

ramach odczuwanej płci męskiej 

7. Oświadczenie pozwanych dotyczące uznania pozwu. 

    

 

 

Czytelny podpis  


