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 1. Pozew o ustalenie w przedmiocie zmiany płci

Warszawa, dnia 4.4.2012 r.e

Sąd Okręgowyd

Wydział XXXIV Cywilny
al. Solidarności 127
00-898 Warszawa

 Powódka: Stanisława Poręba
ul. Piotrkowska 18 m. 38
05-321 Warszawa
PESEL 12345678910
NIP 9876543210

 Pozwani: 1) Agnieszka Poręba 
Koczargi Stare
ul. Warszawska 765
05-083 Zaborów
PESEL 12345678910
NIP 9876543210

2) Roman Poręba 
ul. Piotrkowska 18 m. 38
05-321 Warszawa
PESEL 12345678910
NIP 9876543210

Pozew 
o ustalenie w przedmiocie zmiany płcia, c

Niniejszym pozwem wnoszę o ustalenie, że Stanisława Poręba urodzona 10.7.1975 r. 
w Warszawie, córka Agnieszki i Romana, dla której 5.8.1975 r. został sporządzony 
akt urodzenia w USC w Warszawie Ursus za Nr VI/1234/1975 – jest mężczyzną.

Uzasadnienie
Od kiedy pamiętam, czułem się mężczyzną, przeszedłem kurację hormonalną i szereg ope-
racji skutkujących moim męskim typem urodyb.
Otoczenie bierze mnie za mężczyznę. Moi rodzice akceptują moją decyzję.
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Z tych względów pozew uważam za uzasadniony.

Stanisława Poręba 
Załączniki:

 ¬ skrócony odpis aktu urodzenia;

 ¬ zaświadczenie od seksuologa;

 ¬ 3 odpisy pozwu;

 ¬ opłata od pozwu w wysokości 600 zł.

Uwagi i  objaśnienia
a Pozew o zmianę płci. Coraz częściej w polskich sądach pojawiają się pozwy 
o zmianę płci. Jest to sprawa z zakresu prawa cywilnego o ustalenie w rozumieniu 
art. 189 KPC, ale również z pogranicza prawa rodzinnego w związku z charakterem 
prawnym instytucji małżeństwa w Polsce, a w szczególności wobec zasad obowią-
zującego w Polsce Prawa małżeńskiego. Instytucja małżeństwa nie została prawnie 
zdefiniowana. Niewątpliwie jednak na gruncie prawa polskiego zgodnie z art. 1 
KRO małżeństwo jest to stosunek prawny o osobistym charakterze, łączący tylko 
męża i żonę. Zgodnie z podstawową zasadą polskiego prawa małżeńskiego – za-
sadą monogamii, czyli jednożeństwa – małżeństwo to wyłączny związek mężczy-
zny i kobiety, tzn. mogą go zawrzeć wspólnie tylko jeden mężczyzna i tylko jedna 
kobieta (K. Gromek, Komentarz do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, Warszawa 
2013, s. 4). Zasada ta obejmuje również bezwzględną przesłankę odmienności płci 
nupturientów. Kodeks rodzinny i opiekuńczy realizuje w tym zakresie zasadę wy-
rażoną w Konstytucji RP w jej art. 18, zgodnie z którym: „Małżeństwo jako zwią-
zek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod 
ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”.
Małżeńskie związki homoseksualistów nie są w Polsce dopuszczalne.
Prawnie nie jest rozstrzygnięty dotychczas problem sądowej zmiany płci małżon-
ków. W związku z brakiem regulacji prawnej w tym zakresie nie da się de lege lata 
wykluczyć możliwości wydania orzeczenia zmieniającego płeć jednego z małżon-
ków. Powstaje wtedy problem oceny skutków prawnych małżeństwa osób należą-
cych do tej samej płci, które wszakże w chwili zawierania małżeństwa spełniały 
wszystkie przesłanki określone w art. 1 KRO, w tym przesłankę odmienności płci. 
Zasadne wydaje się przyjęcie, że w takiej sytuacji podstawę powództwa o ustalenie 
nieistnienia małżeństwa stanowi art. 189 KPC, przy czym wyrok uwzględniający 
powództwo byłby skuteczny od chwili zawarcia małżeństwa. W przeszłości autor-
ka postulowała wprowadzenie zakazu sądowej zmiany płci w stosunku do osób 
pozostających w związku małżeńskim (K. Gromek, Komentarz, s. 26). Z perspek-
tywy czasu wydaje się, że zmiana płci małżonka nie musi być wykluczona. Jednak 
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w takim przypadku powinna mieć zastosowanie instytucja ustalenia nieistnienia 
małżeństwa. W przypadku zmiany płci małżonka obligatoryjne powinno być za-
wiadamianie prokuratora o tym fakcie celem wytoczenia przez niego powództwa 
z art. 448 § 2 KPC o ustalenie nieistnienia małżeństwa. Wytoczenie powództwa 
przez prokuratora w takim wypadku powinno być obligatoryjne. Omawiany stan 
faktyczny byłby dopuszczalny tylko w takim przypadku, gdyby małżonek żąda-
jący zmiany płci nie zostawił zstępnych – dzieci. Jeżeli osoba żądająca zmiany 
płci pozostawiła potomstwo, zmiana płci nie powinna być dopuszczalna z uwagi 
co najmniej na zasady współżycia społecznego, w szczególności zasadę stabilności 
i pewności tożsamości potomstwa. Nie powinno ono tracić matki ani ojca wskutek 
zmiany ich płci. Dziecko nie może mieć wyłącznie dwóch ojców, ani dwóch matek. 
Pozostawałoby to w oczywistej sprzeczności z zasadą prokreacji.
b Zgodności płci metrykalnej z rzeczywiście odczuwaną potrzebą przynależ-
ności do płci odmiennej od dotychczasowej. Niektórzy z partnerów odczuwają 
przemożną potrzebę identyfikacji z inną płcią i w tym celu podejmują zarówno 
kurację medyczną, jak i stosowne kroki prawne dla uregulowania swojej sytuacji, 
tzn. zgodności płci metrykalnej z rzeczywiście odczuwaną potrzebą przynależności 
do płci odmiennej od dotychczasowej. Jest to zjawisko transseksualizmu. Wystę-
powanie transseksualizmu nie daje podstawy do sprostowania w akcie urodzenia 
wpisu określającego płeć. Skoro jednak płeć człowieka jest elementem jego prawa 
stanu, które należy do dóbr osobistych, to przyjmuje się, iż podlega ono ochro-
nie m.in. w drodze powództwa o ustalenie z art. 189 KPC. Dlatego też, jeżeli sąd 
w orzeczeniu ustali, że nastąpiła zmiana płci człowieka, to możliwe jest ujawnienie 
tej okoliczności w aktach stanu cywilnego w formie wzmianki dodatkowej. Toteż 
w procesie dopuszczalne jest ustalenie płci transseksualisty (K. Gromek, Komen-
tarz, s. 5). Prawna zmiana płci pozwala transseksualiście na zawarcie małżeństwa 
z osobą o płci prawnie odmiennej od płci transseksualisty. 
c Wymogi formalne. Pozew powinien odpowiadać wymogom z art. 187 w zw. 
z art. 126 KPC odnoszącym się do pisma procesowego.
Każde pismo procesowe powinno zawierać zgodnie z art. 126 KPC:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, 

ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
2) oznaczenie rodzaju pisma;
3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych 

okoliczności;
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
5) wymienienie załączników.

Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawie-
rać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:
1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli 

ustawowych i pełnomocników,
2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) 

lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, 
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jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego 
obowiązku lub

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer 
w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą 
fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, 
jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w § 1, powinny zawierać 
sygnaturę akt. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi peł-
nomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa, chyba że pismo jest wno-
szone w elektronicznym postępowaniu upominawczym.
Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważ-
niona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.
Pismo procesowe wniesione drogą elektroniczną powinno być opatrzone podpi-
sem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z 18.9.2001 r. o podpisie 
elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.); rozumianego jako dane w po-
staci elektronicznej, które wraz z innymi danymi, do których zostały dołączone lub 
z którymi są logicznie powiązane, służą do identyfikacji osoby składającej podpis 
elektroniczny.
Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw infor-
matyzacji określił, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania dotyczące 
trybu zakładania konta w systemie teleinformatycznym służącym do prowadzenia 
elektronicznego postępowania upominawczego oraz sposobu posługiwania się 
podpisem elektronicznym w tym postępowaniu, mając na względzie sprawność po-
stępowania, dostępność drogi elektronicznej dla stron postępowania oraz ochronę 
praw stron postępowania, przy uwzględnieniu możliwości składania jednorazowo 
wielu pozwów (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.12.2009 r. w spra-
wie trybu zakładania konta oraz sposobu posługiwania się podpisem elektronicz-
nym w elektronicznym postępowaniu upominawczym; Dz.U. Nr 226, poz. 1830)
Pozew powinien dodatkowo zawierać zgodnie z art. 187 KPC:
1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznacze-

nie wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona 
kwota pieniężna;

2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę po-
trzeby uzasadniających również właściwość sądu.

Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi 
rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecno-
ści powoda oraz wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności 
wnioski o:
1) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;
2) dokonanie oględzin;
3) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego 

posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oglę-
dzin;
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4) zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub 
u osób trzecich.

d Właściwość sądu. Właściwy do rozpoznania sprawy jest w pierwszej instancji 
sąd okręgowy zgodnie z art. 17 pkt 1 KPC, ponieważ sprawa dotyczy prawa o cha-
rakterze niemajątkowym. Powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, 
w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania zgodnie z ogólną zasadą 
wyrażoną w art. 27 KPC. Sprawa jest rozpoznawana w składzie jednoosobowym 
zgodnie z art. 47 KPC.
e Termin. Powództwo o ustalenie w przedmiocie zmiany płci nie jest ograniczo-
ne czasowo.

Orzecznictwo

1. Wyrok ETPC z 13.11.2012 r., 37359/09, H. v. Finlandia, niepubl.
(…) na podstawie art. 8 Konwencji na Państwach spoczywa pozytywny obowiązek zapewnie-
nia poszanowania dla życia prywatnego, włącznie z poszanowaniem godności człowieka oraz 
jakości życia w pewnych aspektach. Trybunał rozpatrywał wcześniej wiele spraw dotyczących 
problemów osób transseksualnych w świetle bieżących uwarunkowań, w których dostrzegał 
i popierał pozytywną ewolucję środków państwowych pozwalających na rozpoznanie i uznanie 
praw tychże osób na podstawie art. 8 Konwencji. Pomimo przyznania pewnego marginesu uzna-
nia Państwom w tej dziedzinie, Trybunał niemniej jednak stwierdzał, iż Państwa winny, w świetle 
swego pozytywnego obowiązku z art. 8, wprowadzać uznanie zmiany płci u pooperacyjnych 
transseksualistów poprzez, między innymi, zmiany danych zawartych w aktach stanu cywilne-
go, wraz z wynikającymi stąd konsekwencjami. (...) Artykuł 12 Konwencji stanowi lex specialis 
dla prawa do zawarcia małżeństwa. Artykuł ten zapewnia podstawowe prawo mężczyzny i ko-
biety do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Artykuł 12 wyraźnie pozostawia uregulowanie 
małżeństwa prawu krajowemu. Artykuł 12 Konwencji chroni tradycyjną koncepcję małżeństwa 
zawieranego pomiędzy mężczyzną a kobietą. Jakkolwiek prawdą jest, iż niektóre z Układają-
cych się Państw rozciągnęły małżeństwo na partnerów tej samej płci, działanie to odzwierciedla 
własną wizję tychże Państw dotyczącą roli małżeństwa w ich społeczeństwach, która nie wynika 
z wykładni tego prawa podstawowego w formie przyjętej przez Układające się Państwa w Kon-
wencji w 1950 r. (...) Poza sporem jest to, iż art. 8 znajduje w niniejszej sprawie zastosowanie.

W związku z tym należy wskazać, iż skarżąca – po przejściu operacji zmiany płci z mężczyzny 
na kobietę – dążyła do zmiany swego numeru tożsamości z męskiego na żeński, gdyż dawne 
męskie dane nie odpowiadały już rzeczywistości.

2. Wyrok ETPC z 24.6.2010 r., 30141/04, Schalk i Kopf v. Austria, niepubl. 
Artykuł 12 Konwencji zapewnia podstawowe prawo mężczyzny i kobiety do zawarcia małżeństwa 
i założenia rodziny. Wykonanie prawa do zawarcia małżeństwa rodzi skutki w wymiarze społecz-
nym, osobistym oraz prawnym. Jest „przedmiotem regulacji prawa krajowego Układających się 
Państw”, lecz ograniczenia na tej podstawie wprowadzone nie mogą ograniczać lub umniejszać 
tego prawa w taki sposób lub w takim zakresie, iż sama istota tego prawa jest upośledzona.

Należy wskazać, iż do tej pory Trybunałowi nie została dana możliwość zbadania, czy dwie 
osoby tej samej płci mogą podnosić, iż przysługuje im prawo do zawarcia małżeństwa. Pew-
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ne zasady mogą jednakże zostać wyprowadzone z orzecznictwa Trybunału dotyczącego osób 
transseksualnych.

W szeregu spraw pojawiało się pytanie, czy odmowa wydania zgody na to, by pooperacyjny 
transseksualista mógł zawrzeć związek małżeński z osobą płci przeciwnej do płci mu przypisa-
nej, naruszała art. 12. W swej wcześniejszej linii orzeczniczej Trybunał uznawał, iż przywiązanie 
do tradycyjnej koncepcji małżeństwa, która stanowi fundament art. 12, stanowiło wystarczają-
cy powód dla konsekwentnego przyjmowania przez pozwane Państwo kryteriów biologicznych 
dla określenia płci [ang. sex] danej osoby dla celów zawarcia związku małżeńskiego. W kon-
sekwencji kwestia ta została uznana za kwestię wchodzącą w zakres uprawnienia Układają-
cych się Państw do uregulowania na podstawie prawa krajowego sposobu korzystania prawa 
do zawarcia małżeństwa.

W orzeczeniu w sprawie Christine Goodwin [wyr. z 11.7.2002 r. w sprawie Nr 28957/95, Christine 
Goodwin przeciwko Wielkiej Brytanii] Trybunał odstąpił od tej linii orzeczniczej. Trybunał uznał, 
iż pojęcia stosowane w art. 12 odnoszące się do prawa mężczyzny i kobiety do zawarcia mał-
żeństwa nie mogą być dłużej rozumiane jako pojęcie determinujące płeć [ang. gender] jedynie 
poprzez kryteria biologiczne. W tym kontekście Trybunał wskazał, iż od chwili przyjęcia Kon-
wencji nastąpiły poważne zmiany społeczne dotyczące instytucji małżeństwa. Ponadto Trybunał 
odniósł się do art. 9 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, która odeszła od brzmienia 
art. 12. Trybunał wreszcie wskazał, iż powszechnie akceptuje się małżeństwa zawierane przez 
transseksualistów występujących w przypisanej im płci. W konkluzji Trybunał stwierdził, iż brak 
możliwości zawarcia związku małżeńskiego przez pooperacyjną transseksualistkę w przypisanej 
jej płci naruszał art. 12 Konwencji.

3. Wyrok SN z 6.12 2013 r., I CSK 146/13, Legalis
1. Skoro stan cywilny człowieka podlega szczegółowej publicznoprawnej rejestracji, z uwzględ-
nieniem danych na temat jego płci, stwierdzanych w momencie wyrażenia przez niego woli za-
warcia związku małżeńskiego według treści wpisu w rejestrze, to przypisana człowiekowi płeć 
nie jest obojętna także dla państwa, które w określony sposób postrzega rolę i zadania związ-
ków małżeńskich, jako związków osób różnej płci. Oczywiście nie chodzi tu o państwo w sferze 
dominium (Skarb Państwa), bo z punktu widzenia tego podmiotu prawa prywatnego rozważane 
relacje nie mają żadnego znaczenia. Wobec niewskazania przez ustawodawcę na inny organ 
państwa, który by stał na straży praworządności orzeczeń zapadających w sprawach o ustalenie 
przynależności do określonej płci, zadania te mogą wypełniać prokuratorzy.

2. Ochrona przynależności do płci realizowana na podstawie art. 23 i 24 KC w zw. z art. 189 KPC, 
na zasadach ogólnych, może być transseksualiście udzielona przeciwko osobom, które swoimi 
działaniami lub zaniechaniami stanowią dla jego dobra zagrożenie lub w nie godzą. Wyrok taki 
tworzy stan powagi rzeczy osądzonej (art. 366 KPC), ale oczywiście nie korzysta z tzw. rozsze-
rzonej prawomocności, z braku przepisu szczególnego, który by mu przypisywał ten atrybut.

3. Istota więzi prawnych między transseksualistą występującym o ustalenie przynależności do płci, 
a jego małżonkiem i dziećmi decyduje nie tylko o koniecznym charakterze współuczestnictwa 
między tymi osobami (art. 72 § 2 KPC), ale i o jego kwalifikowanej, jednolitej postaci (art. 73 KPC).

Sąd Najwyższy m.in. zważył, co następuje:

(…). 

4. Podstawą legitymacji Prokuratora do działania w postępowaniu cywilnym jest art. 7 KPC. 
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5. Polski system prawny, na którego podstawie niniejsza sprawa podlega rozpoznaniu, nie daje 
podstaw do wyróżnienia innej płci jak żeńska i męska, a zatem – w świetle prawa – człowiek 
jest kobietą albo mężczyzną.

Nazwisko człowieka może podlegać zmianie w sytuacjach określonych w art. 25 i 59 KRO, 
zgodnie z regułami ustalonymi w tych przepisach albo na zasadach określonych w ustawie 
z 17.10.2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. Nr 220, poz. 1414 ze zm.); imię człowieka 
może być zmienione tylko na zasadach określonych w art. 51 PrASC oraz ustawie o zmianie 
imienia i nazwiska.

6. Przypisanie człowiekowi płci, czyli zidentyfikowanie go, jako kobiety lub mężczyzny następuje 
bezpośrednio po urodzeniu, na podstawie budowy zewnętrznych narządów płciowych. W tym 
momencie przypisana człowiekowi płeć ma znaczenie z punktu widzenia wybieranego dla nie-
go imienia (art. 50 ust. 1 PrASC). W razie stwierdzenia u człowieka obojnactwa oznaczenie jego 
płci dokonane w akcie urodzenia może podlegać sprostowaniu, zgodnie z przepisami o ak-
tach stanu cywilnego, a zatem w postępowaniu sądowym (art. 31 i 33 PrASC). Interseksualizm 
i obojnactwo uzasadnia określenie płci człowieka z uwzględnieniem wszystkich innych cech 
jego budowy, nie wyłączając także świadomości zainteresowanego. Jego wystąpienie może 
powodować, że z konieczności, z czasem człowiekowi trzeba przypisać taką płeć, jakiej cechy 
są przeważające. Stwierdzone odchylenia od normy mogą powodować potrzebę dokonania 
tzw. zabiegu korekcyjnego polegającego na dostosowaniu zewnętrznych narządów płciowych 
do przeważających cech płci, bądź istniejących od początku, bądź ukształtowanych w okresie 
późniejszym. Niewątpliwe tego przypadku dotyczyła uchw. SN z 25.2.1978 r., III CZP 100/77 
(OSPiKA 1983, Nr 10, poz. 217). Powód w niniejszej sprawie nie jest osobą, do której poglądy 
wyrażone w tym orzeczeniu miałyby zastosowanie.

7. W życiu dorosłym (ocenianym biologicznie na podstawie momentu osiągnięcia dojrzałości 
płciowej, a prawnie – z zastrzeżeniem art. 10 § 2 KC – na podstawie kryterium wieku, art. 10 
§ 1 KC) płeć determinuje te role społeczne, które człowiek może wykonać tylko jako osoba 
określonej płci. Dla prawa doniosłe są role męża albo żony, ojca albo matki. 

Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które może i powinno być uwzględ-
niane przy interpretacji przepisów prawa polskiego (por. post. SN z 11.1.1995 r., III ARN 75/94, 
OSNP 1995, Nr 9, poz. 106) wynika, że regulowanie prawa rodzinnego, a więc i prawa małżeń-
skiego, jest wyłączną kompetencją narodowych prawodawców i ich sądów.

8. W polskim systemie prawnym nie ma ustawy regulującej prawne aspekty zmiany płci trans-
seksualisty, to znaczy warunki takiego jej przeprowadzenia, żeby pociągała za sobą skutki przy 
opisywaniu stanu osobistego i cywilnego osoby zainteresowanej zmianą oraz osób, których 
stan cywilny jest przez nią współkształtowany.

9. Podstawą powództwa o ustalenie przynależności do płci – zgodnie ze stanowiskiem wyra-
żonym w uzasadnieniu postanowienia z 22.3.1991 r. (III CRN 28/91) – ma być „interes prawny 
transseksualisty w uzyskaniu obiektywnej ochrony wobec niepewności stanu prawnego lub 
prawa”, a „w razie zmiany płci” – interes prawny wyrażający się „w sprzeczności między stanem 
rzeczywistym a stanem wynikającym z aktu urodzenia”.

W uchwale z 22.9.1995 r. (III CZP 118/95, OSNC 1996, Nr 1, poz. 7), Sąd Najwyższy wyjaśnił, 
że w procesie o ustalenie płci transseksualisty (art. 189 KPC) pozwanymi w sprawie powinni być 
rodzice powoda. Powyższa uchwała zapadła w sprawie dotyczącej osoby bezdzietnej, stanu 
wolnego, ale w jej uzasadnieniu Sąd Najwyższy wskazywał na konieczność brania udziału w ta-
kim postępowaniu osób związanych z powodem odpowiednimi stosunkami prawnorodzinnymi.
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W aktualnym stanie prawnym, problemy wynikające z transseksualizmu jednego z małżonków, 
o ile spowodowały trwały i zupełny rozkład pożycia w związku małżeńskim zawartym przez taką 
osobę, mogą – co najwyżej – uzasadniać rozwiązanie zawartego przez nią małżeństwa przez 
rozwód (art. 56 KRO). 

10. Jeżeli nawet przyjąć, że powództwo o ustalenie przynależności do płci można wytoczyć 
przeciwko rodzicom, to niewątpliwe na nich nie wyczerpuje się krąg potencjalnie pozwanych. 
Oznacza to, że w procesie o ustalenie przynależności do płci (art. 23 i 24 KC w zw. z art. 189 
KPC), wytoczonym przez transseksualistę pozostającego w związku małżeńskim i mającego 
dzieci, po stronie pozwanej muszą wystąpić nie tylko jego rodzice, (jeśli zdecyduje się ich po-
zwać), ale i nierozwiedziony z nim małżonek oraz dzieci. 
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 2.  Wyrok ustalający zmianę płci (1)

Sygn. akt: XXXIV C 894/12

WYROK 
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 6 maja 2013 r. 

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXXIV Cywilny
w składzie następującym:
przewodniczący: SSO Elżbieta Pantera
protokolant: sekretarz sądowy Barbara Krzekotowska
po rozpoznaniu w dniu 6 maja 2013 r. w Warszawie na rozprawie
sprawy z powództwa Stanisławy Porębyb

przeciwko Agnieszce Porębie, Romanowi Porębiec

o ustaleniea

1) ustala, że Stanisława Poręba urodzona 10.7.1975 r. w Warszawie, córka Agniesz-
ki i Romana, dla której 5.8.1975 r. został sporządzony akt urodzenia w USC 
w Warszawie Ursus za Nr VI/1234/1975 – jest mężczyzną, 

2) nieuiszczone koszty postępowania przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Elżbieta Pantera 

Uwagi i  objaśnienia
a Podstawa prawna. Postępowanie odbywa się w procesie i oparte jest na pod-
stawie art. 189 KPC.
b Powód. Powodem w sprawie jest transseksualista, pragnący zmienić płeć me-
trykalną.
c Pozwany. Pozwanymi w sprawie są jego rodzice.

Koszty i opłaty sądowe

Opłata sądowa. Opłata od pozwu wynosi 600 zł (art. 26 ust. 1 pkt 6 KSCU). 
Prokurator jest zwolniony od opłaty (art. 96 ust. 1 pkt 6 KSCU).
Obciąża ona co do zasady strony postępowania. 
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Może być przejęta na rachunek Skarbu Państwa (art. 102 KPC).

Środki odwoławcze

Środki prawne. Od wyroku sądu I instancji przysługuje apelacja (art. 367 KPC), 
a od wyroku sądu II instancji przysługuje skarga kasacyjna (art. 3982 KPC).

Orzecznictwo

1. Wyrok SA w Poznaniu z 27.3.2013 r., I ACa 1177/12, niepubl.
Przepis z art. 189 KPC określa materialnoprawne przesłanki zasadności powództwa, w którym 
powód domaga się sądowego ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub pra-
wa. Interes prawny powództwa o ustalenie stanowi przesłankę – także o charakterze material-
noprawnym.

2. Wyrok SA w Warszawie z 19.2.2013 r., I ACa 1057/12, Legalis
Przepis art. 189 KPC, aczkolwiek zamieszczony w ustawie procesowej, w istocie daje mate-
rialnoprawną podstawę żądania i jako taki traktowany jest jako przepis prawa materialnego.

3. Wyrok SA w Katowicach z 5.2.2013 r., I ACa 991/12, www.orzeczenia.ms.gov.pl
Interes prawny, o którym mowa w art. 189 KPC, może wynikać nie tylko z bezpośredniego zagro-
żenia prawa powoda, ale może również zmierzać do zapobieżenia temu zagrożeniu. Występuje 
on także wtedy, gdy istnieje niepewność stanu prawnego lub prawa, gdy określona sytuacja 
zagraża naruszeniem uprawnień przysługujących powodowi bądź też stwarza wątpliwości 
co do ich istnienia czy realnej możliwości realizacji.

4. Postanowienie SA w  Poznaniu z  28.9.2012  r., I  ACz 1611/12, www.orzeczenia.
ms.gov.pl
Powództwo z art. 189 KPC przysługuje jedynie wtedy, kiedy interes stron nie może zostać za-
bezpieczony w inny sposób.

5. Postanowienie SA w Katowicach z 27.9.2012 r., V ACz 706/12, www.orzeczenia.
ms.gov.pl
Decydujące znaczenie dla wyboru formy ochrony praw przewidzianej w art. 189 KPC ma interes 
prawny powoda, który zachodzi, jeżeli sam skutek, jaki wywoła uprawomocnienie się wyroku 
ustalającego, zapewni powodowi ochronę jego prawnie chronionych interesów, czyli definitywnie 
zakończy spór istniejący lub prewencyjnie zapobiegnie powstaniu takiego sporu w przyszłości.

6. Wyrok SN z 4.4.2014 r., I PK 234/13, www.sn.pl
Wyrok wydany na podstawie art. 189 KPC usuwa niepewność stanu prawnego zachodzącą 
w stosunkach pomiędzy legitymowanym interesem prawnym powodem a wyznaczonym tym 
interesem pozwanym. Interes prawny oznacza więc istniejącą po stronie powoda potrzebę 
wprowadzenia jasności i pewności prawnej w sferze jego sytuacji prawnej, wyznaczonej kon-
kretnym stosunkiem prawnym, a zagrożonej, a niekiedy nawet naruszonej już przez pozwanego.
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 3. Wyrok ustalający zmianę płci (2)

Sygn. akt: XXXIV C 840/12 

WYROK 
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 14 lutego 2013 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXXIV Cywilny
w następującym składzie:
przewodniczący: SSO Elżbieta Pantera
protokolant: stażysta Ilona Popławska
po rozpoznaniu w dniu 14 lutego 2013 r. w Warszawie na rozprawie 
sprawy z powództwa Kazimierza Szmigielskiego
przeciwko Katarzynie Szmigielskiej, Robertowi Szmigielskiemu
o ustalenie
1) ustala, że Kazimierz Szmigielski urodzony 4.10.1991 r. w Warszawie, syn Roberta 

i Katarzyny z domu Mogilskiej, dla którego został sporządzony akt urodzenia 
w USC Warszawa Ochota 18.11.1991 r. za Nr III/876/1991 – jest kobietą,

2) koszty postępowania między stronami znosi wzajemnie,
3) kosztami postępowania obciąża w całości Skarb Państwa. 

Elżbieta Pantera 

Uzasadnienie 
Pozwem z 15.5.2012 r. powód Kazimierz Szmigielski wniósł o ustalenie, że jest on kobietą. 
W uzasadnieniu podniósł, że aktualnie przechodzi kurację hormonalną, rozpoczętą 13.4.2012 r. 
Będzie ona trwała dożywotnio, jest kontrolowana przez lekarza endokrynologa. Powód po-
dał, że od 4. roku życia czuje podobieństwo do kobiety. Obecnie ma partnera, z którym się 
przyjaźni. Po operacji zmiany płci zamierza się z nim związać. Planuje zabieg, ale nie może 
na razie zarezerwować terminu, ponieważ sprawa nie jest uregulowana prawnie. Do opera-
cji potrzebna jest decyzja sądu o zmianie płci. Za ten zabieg zapłacili już rodzice powoda. 
Często był on już w swoim życiu odbierany jako kobieta. 
Rodzice akceptują decyzję swojego syna, nazywając go Kazią.
Sąd Okręgowy dopuścił z urzędu dowód z opinii biegłego seksuologa na okoliczność potrzeby 
zmiany płci powoda, jego predyspozycji psychicznych do zmiany płci i na okoliczność zba-
dania, czy żądanie powoda nie jest podyktowane chorobą.
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Dowód z opinii biegłego, jak również zeznania powoda w charakterze strony potwierdziły 
zasadność żądania z pozwu. Powód czuje się kobietą i stan jego zdrowia psychofizyczne-
go wskazuje, że w tej sprawie jedynie słuszny jest pozytywny wyrok ustalający, tj. zgodny 
z roszczeniem.
W świetle powyższego orzeczono, jak w sentencji.

Elżbieta Pantera 

Uwagi i  objaśnienia
Patrz: uwagi i objaśnienia oraz orzecznictwo do wzoru Nr 2.
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 4. Wyrok oddalający powództwo o zmianę płci (1)

Sygn. akt: XXXIV C 841/14

WYROK 
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 15 lutego 2015 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział XXXIV Cywilny
w następującym składzie:
przewodniczący: SSO Elżbieta Pantera
protokolant: stażysta Ilona Popławska
po rozpoznaniu w dniu 15 lutego 2015 r. w Warszawie na rozprawie 
sprawy z powództwa Arnolda Potrzyłowskiego
przeciwko Irenie Potrzyłowskiej, Zygnuntowi Potrzyłowskiemu
o ustalenie
1) oddala powództwo,
2) kosztami postępowania obciąża powoda Arnolda Potrzyłowskiego, uznając 

je za uiszczone w całości.

Elżbieta Pantera 

Uzasadnienie 
Pozwem z 14.10.2014 r. powód Arnold Potrzyłowski wniósł o ustalenie, że jest on kobietą. 
W uzasadnieniu podniósł, że aktualnie planuje kurację hormonalną. Będzie ona trwała dożywot-
nio, ma być kontrolowana przez lekarza endokrynologa. Powód podał, że odkąd pamięta, czuje 
się kobietą. Obecnie ma partnera, z którym pozostaje w nieformalnym związku. Po operacji 
zmiany płci zamierza go poślubić. Planuje zabieg, ale nie może na razie zarezerwować ter-
minu, ponieważ sprawa nie jest uregulowana prawnie. Do operacji potrzebna jest decyzja 
sądu o zmianie płci. Od decyzji sądu powód uzależnia zaciągnięcie pożyczki na sfinanso-
wanie operacji.
Rodzice nie akceptują decyzji swojego syna, twierdząc, że jego zaburzenia postrzegania 
własnej płci mają podłoże chorobowe. Są wynikiem zaburzeń świadomości, wynikających 
z choroby psychicznej pod postacią schizofrenii paranoidalnej. Twierdzą oni, że ich syn już 
parokrotnie utożsamiał się zarówno z męską, jak i kobiecą płcią, a lekarze odradzają mu 
operację zmiany płci.


