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GUBERNATOR CUOMO PODPISUJE USTAWĘ O UZNAWANIU PŁCI  
  

Umożliwia ona nowojorczykom używać litery „X” jako oznaczenia płci na prawie 
jazdy stanu Nowy Jork  

  
Ustawa (S.4402-B/A.5465-D) ułatwia proces zmiany imienia i nazwiska poprzez 

usunięcie wymogu publikacji tych zmian w gazecie  
  

Przedstawia ona proces składania petycji o zmianę oznaczenia płci i uznanie 
tożsamości płciowej w dokumentach stanu Nowy Jork, zezwala na użycie 

określenia „rodzic" w aktach urodzenia i ułatwia proces zmiany aktu urodzenia  
  
Gubernator Andrew M. Cuomo podpisał dziś ustawę o uznawaniu płci, usuwając 
długotrwałe bariery dla równości w świetle prawa i zapewniając rozszerzoną ochronę 
dla transpłciowych i nie-binarnych nowojorczyków. Ustawa (S.4402-B/A.5465-D) 
zezwala nowojorczykom na używanie litery „X” jako oznaczenia płci binarnej w prawie 
jazdy stanu Nowy Jork. Zapewnia ona również, że nowojorczycy będą mogli 
umieszczać informacje o swojej tożsamości płciowej na oficjalnych dokumentach i 
zapewnia ich ochronę w celu zmniejszenia dyskryminacji osób binarnych i 
transseksualnych w Nowym Jorku poprzez umożliwienie im łatwiejszego składania 
dokumentów w formie poufnej podczas zmiany imienia i nazwiska oraz zmiany 
oznaczenia płci. Wreszcie, przepisy zapewnią nowojorczykom możliwość zmiany ich 
aktów urodzenia i po raz pierwszy będą mogli używać określenia matka, ojciec lub 
rodzic.  
  
„Każdy nowojorczyk zasługuje na to, by być wolnym od dyskryminacji i mieć możliwość 
identyfikacji oraz zarządzania dokumentami wydawanymi przez stan, co pozwoli 
uszanować to, kim są, uznać ich tożsamość płciową i chronić ich 
bezpieczeństwo”, powiedział gubernator Cuomo. „Nowy Jork nadal jest liderem w 
zapewnianiu, że osoby LGBTQ są traktowane równo pod każdym względem prawnym i 
społecznym, a ta ustawa jest kolejnym kamieniem milowym, który zapewnia 
nowojorczykom możliwość wyrażania siebie za to, kim są.”  
  
Przed podpisaniem ustawy o uznawaniu płci, nowojorczycy, którzy chcieli zmienić swoje 
imię i nazwisko, byli zobowiązani do opublikowania w wyznaczonej gazecie swojego 
nowego i poprzedniego imienia i nazwiska, aktualnego adresu, miejsca urodzenia i daty 
urodzenia. Potencjalnie stwarzało to możliwości dyskryminacji osób transpłciowych i 
niebinarnych, które legalnie zmieniły swoje imiona i nazwiska. Ustawa eliminuje tę 



 

 

praktykę. Nowe prawo wprowadza również procedurę składania wniosków do sądu o 
zmianę oznaczenia płci danej osoby lub uznanie jej tożsamości płciowej. Taki wniosek 
można również złożyć w formie poufnej w celu ochrony przed obawą przed represjami 
lub odwetem. Wreszcie, ustawa tworzy łatwiejszy proces zmiany aktu urodzenia i 
pozwala na użycie określenia „rodzic” po raz pierwszy.  
  
Senator, Brad Hoylman, powiedział: „Podpisanie ustawy o uznaniu płci to wspaniały 
sposób na świętowanie miesiąca dumy w Nowym Jorku. Każdy mieszkaniec Nowego 
Jorku powinien być doceniony przez swój rząd za to, kim jest. Ale dzisiaj, dla wielu 
nowojorczyków nadal niewiarygodnie trudno jest uzyskać dokumenty tożsamości, które 
są im potrzebne do podróżowania, podjęcia pracy, a nawet rozpoczęcia nauki. Ten 
projekt ustawy zmieni to, ułatwiając nowojorczykom, którzy nie są zgodni z płcią, są 
transpłciowi, binarni i interseksualni – w tym osobom niepełnoletnim – uzyskanie 
dokumentów tożsamości, które dokładnie odzwierciedlają ich tożsamość. Jestem 
wdzięczny adwokatom z tych społeczności za ich wkład w ten krytyczny projekt ustawy. 
Jestem wdzięczna Członkowi Zgromadzenia, Danny'emu O'Donnellowi, za to, że razem 
ze mną zabiegał o przyjęcie tej ustawy. Ponadto jestem dumny z tego, że mieszkam i 
reprezentuję stan, który szanuje i docenia potrzeby tych społeczności – zwłaszcza, że 
osoby o odmiennej płci, a zwłaszcza osoby transpłciowe, były w ostatnich miesiącach 
atakowane w całym kraju.”  
  
Członek Zgromadzenia, Danny O'Donnell, powiedział: „Dzisiejszy dzień stanowi 
kamień milowy w naszej walce o zabezpieczenie praw osób LGBTQ. Kiedy po raz 
pierwszy zasiadałem w Zgromadzeniu, osoby LGBTQ nie mogły poślubić ukochanej 
osoby, nie były jeszcze chronione przed dyskryminacją w miejscu pracy i wciąż groziła 
im terapia konwersyjna. Nowojorczycy mogli nawet używać orientacji seksualnej i 
ekspresji płciowej jako prawnego usprawiedliwienia dla morderstw osób 
homoseksualnych i transpłciowych. W ciągu ostatniej dekady wszystko to zmieniliśmy. 
Dziś świętujemy miłość i równość. W 10. rocznicę wprowadzenia równości małżeńskiej 
możemy z dumą spojrzeć wstecz na to, jak to zwycięstwo położyło podwaliny pod 
dekadę postępu w zakresie ochrony i wspierania społeczności LGBTQ. Jestem dumny 
z naszych postępów w zakresie praw osób LGBTQ w ciągu ostatnich dziesięciu lat i 
jestem głęboko zaszczycony, że mogę kontynuować tę pracę dzięki ustawie o 
uznawaniu płci, która uczyni życie osób transpłciowych bezpieczniejszym, zmniejszy 
stygmatyzację i potwierdzi tożsamość osób transpłciowych. Nasza praca na rzecz 
równych praw jest daleka od jej zakończenia, ale udowodniliśmy, że polityka miłości jest 
polityką opartą na miłości, że życie osób transpłciowych ma znaczenie i że jesteśmy 
gotowi do dalszej walki.”  
  
Ustawa ta ustanawia nowe kryteria składania wniosków o wydanie dokumentów 
dotyczących zmiany imienia i nazwiska oraz zmiany oznaczenia płci w formie poufnej. 
Nowojorczycy mogą teraz utajnić swoje dokumenty dotyczące imienia i nazwiska lub 
oznaczenia płci, jeśli istnieje ryzyko stosowania wobec wnioskodawcy przemocy lub 
dyskryminacji. Obejmuje to status wnioskodawcy jako osoby transpłciowej lub osoby 
doświadczającej przemocy domowej.  
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