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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA MOŻLIWOŚĆ WYBORU LITERY „X” JAKO 
OZNACZENIA PŁCI NA PRAWIE JAZDY I DOWODZIE OSOBISTYM W STANIE 

NOWY JORK  
   

Historyczny krok we wprowadzeniu w życie ustawy o uznaniu płci, która zacznie 
obowiązywać w czasie Miesiąca Dumy  

   
Wspieranie działań władz stanowych na rzecz zniesienia barier dla osób 

transseksualnych i niebinarnych w stanie Nowy Jork   
  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że mieszkańcy stanu Nowy Jork będą mieli 
możliwość wyboru litery „X” jako oznaczenia płci na swoim prawie jazdy, pozwoleniu na 
podjecie nauki lub dowodzie tożsamości dla osób niebędących kierowcami we 
wszystkich biurach Departamentu Pojazdów Silnikowych (Department of Motor Vehicle, 
DMV) na terenie całego stanu. Zmiana ta wynika z wprowadzenia stanowej ustawy o 
uznawaniu płci (Gender Recognition Act, GRA), która wchodzi w życie 24 czerwca. Ta 
przełomowa ustawa zapewnia rozszerzoną ochronę osobom transseksualnym i 
niebinarnym w stanie Nowy Jork poprzez wprowadzenie zmian w DMV oraz ułatwienie 
mieszkańcom zmiany imienia i nazwiska, zmiany oznaczenia płci i zmiany aktu 
urodzenia w celu odzwierciedlenia ich tożsamości.   
   
„Przygotowując się do obchodów Miesiąca Dumy (Pride Month) za kilka dni, z radością 
ogłaszam tę historyczną zmianę, która oznacza kolejne zwycięstwo w naszej walce o 
zapewnienie równości i szacunku dla społeczności LGBTQ+”, powiedziała gubernator 
Hochul. „Każda osoba, niezależnie od jej tożsamości płciowej lub sposobu wyrażania 
płci, zasługuje na posiadanie dokumentu tożsamości, który odzwierciedla to, kim jest. 
Moja administracja pozostaje zaangażowana w zapewnienie, by stan Nowy Jork był 
miejscem wartości, miłości i przynależności dla członków społeczności LGBTQ+”.  
   
Komisarz Departamentu Pojazdów Silnikowych, Mark J.F. Schroeder, powiedział: 
„Możliwe, że częściej niż w przypadku jakiejkolwiek innej agencji stanowej, mieszkańcy 
stanu Nowy Jork kontaktują się z administracją rządową właśnie za pośrednictwem 
DMV, dlatego oferowanie dokumentów tożsamości, które są reprezentatywne dla jego 
wszystkich obywateli, jest ważnym wydarzeniem. Cieszymy się, że możemy 
wprowadzić tę nową opcję, która, mamy nadzieję, będzie miała pozytywny wpływ na 
życie tak wielu naszych klientów”.   



   
Komisarz Wydziału Praw Człowieka, Maria Imperial, powiedziała: „Cieszymy się, że 
władze naszego stanu podjęły ważne działania, aby te niezbędne dokumenty 
tożsamości dokładnie odzwierciedlały i potwierdzały to, kim jesteśmy. Będziemy 
kontynuować działania na rzecz zwiększenia godności i wyeliminowania dyskryminacji 
osób transpłciowych i niebinarnych w stanie Nowy Jork”.   
  
Zastępczni dyrektora ds. różnorodności, Priya Nair, powiedziała: „Dla mnie, 
transseksualnej i niebinarnej mieszkanki stanu Nowy Jork, działania te oznaczają, że 
mogę teraz uzyskać prawo jazdy, które lepiej odzwierciedla moją tożsamość. Nie chodzi 
tylko o prawidłowe oznaczenie płci, ale także o działanie, które pokazuje, że w stanie 
Nowy Jork jestem akceptowana i postrzegana taką, jaką jestem. Dziękuję gubernator 
Hochul, Departamentowi Pojazdów Silnikowych oraz wszystkim obrońcom osób 
binarnych i transpłciowych, którzy zabiegali o tę ważną i integrującą zmianę. Podczas 
gdy władze innych stanów zwalczają i znoszą ochronę osób transpłciowych, jestem 
dumna, że mieszkam w stanie, który nieustannie walczy o prawa naszych 
społeczności”.  
   
Mieszkańcy stanu Nowy Jork, którzy posiadają prawo jazdy, pozwolenie na naukę lub 
dokument tożsamości niebędący prawem jazdy, będą mogli zmienić oznaczenie płci na 
swoim dokumencie tożsamości z oznaczenia „M” lub „F” na „X”, a osoby, które ubiegają 
się o dokument tożsamości po raz pierwszy, będą mogły wybrać oznaczenie „X”. Można 
to zrobić, wypełniając Wniosek o wydanie zezwolenia, prawa jazdy lub dowodu 
tożsamości dla osób niebędących kierowcami (Application for Permit, Driver License or 
Non-Driver ID Card, MV-44).  
    
Klienci, którzy nie są w stanie udać się do biura DMV, aby zmienić swój dotychczasowy 
dokument tożsamości, będą mieli możliwość zmiany oznaczenia płci za pomocą 
transakcji online od lipca 2022 r.   
  
Senator stanu, Brad Hoylman, powiedział: „Każdy mieszkaniec stanu Nowy Jork 
powinien być uznawany przez swój rząd takim, jakim jest. Przed wprowadzeniem 
ustawy o uznawaniu płci wielu mieszkańców stanu Nowy Jork miało niewiarygodne 
trudności z uzyskaniem dokumentów tożsamości, które były im potrzebne do 
podróżowania, podjęcia pracy, a nawet podjęcia nauki w szkole. Dzięki zaangażowaniu 
aktywistów z organizacji TGNB, 24 czerwca, kiedy GRA wejdzie w życie, wszyscy 
mieszkańcy stanu Nowy Jork o odmiennej płci, transpłciowi, niebinarni i interpłciowi 
będą mogli otrzymać dokumenty tożsamości, które dokładnie odzwierciedlają ich 
tożsamość. Jestem dumny, że mieszkam i reprezentuję stan, który szanuje i docenia 
potrzeby tych społeczności – zwłaszcza, że w ostatnich miesiącach w całym kraju 
doszło do ataków na osoby queer, w szczególności na młode osoby transpłciowe. 
Dziękuję gubernator Hochul, komisarzowi DMV Schroederowi oraz komisarz 
Departamentu Praw Człowieka, Marii Imperial, za nadzór nad wprowadzeniem w życie 
tej ważnej ustawy”.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fforms%2Fmv44.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Caac13cfe89d44881817608da3ffbbc92%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892647958504482%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mmNOArnRztj7k967ZYIFoRb7cGjE0lRTUfzQ4ZnD1FM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdmv.ny.gov%2Fforms%2Fmv44.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Caac13cfe89d44881817608da3ffbbc92%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892647958504482%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mmNOArnRztj7k967ZYIFoRb7cGjE0lRTUfzQ4ZnD1FM%3D&reserved=0


Starszy prawnik organizacji Lambda Legal, Carl Charles, powiedział: „Jest to 
znaczący krok naprzód w walce o równość w życiu osób transpłciowych, niebinarnych i 
odmiennych płciowo w stanie Nowy Jork. Dzięki działaniom organizacji Lambda Legal 
na rzecz Mx. Sander Saba i uchwaleniu ustawy o uznawaniu płci, stan Nowy Jork 
wreszcie odrzucił dyskryminującą, przestarzałą politykę. Mieszkańcy stanu Nowy Jork 
będący osobami binarnymi, transseksualnymi i o odmiennej płci mają teraz dostęp do 
dokładnych, wydawanych przez władze stanowe dokumentów tożsamości, które są 
niezbędne w codziennym życiu w tym stanie. Choć jest jeszcze wiele do zrobienia, 
dzisiejszy dzień stanowi znaczący krok we właściwym kierunku. Wyrażamy uznanie dla 
pracy tych, którzy przyczynili się do tego, aby ten dzień mógł nastąpić, w tym dla Mx. 
Sander Saba, rzeczników osób niebinarnych i transpłciowych w stanie Nowy Jork oraz 
partnerów pro bono z naszej kancelarii prawnej O'Melveny Myers LLP. Składamy 
również serdeczne podziękowania gubernator Hochul oraz Departamentowi Pojazdów 
Silnikowych w stanie Nowy Jork za to, że przyczynili się do poprawy sytuacji osób 
transseksualnych i niebinarnych w stanie Nowy Jork”. 
 
Oskarżyciel, Sander Saba, powiedział: „Mam szczerą nadzieję, że w miarę postępu 
naszych prac inne osoby transseksualne i niebinarne w stanie Nowy Jork będą mogły 
żyć z szacunkiem i godnością, na którą zasługują w każdym aspekcie swojego życia, a 
pomoże im w tym dokładna identyfikacja wydana przez władze stanowe. Każda osoba 
powinna mieć dostęp do dokumentów tożsamości, które odzwierciedlają to, kim 
naprawdę jest, bez konieczności potwierdzania tego w sądzie”.   
  
To ogłoszenie jest częścią znaczących postępów w zakresie sprawiedliwości wobec 
społeczności LGBTQ+, o które walczyła gubernator Hochul i które zapewniła w 
uchwalonym budżecie stanowym na rok fiskalny 2023. W budżecie przewidziano 13,5 
mln USD dla Departamentu Zdrowia na wsparcie społeczności LGBTQ+ oraz ponad 
dwukrotne zwiększenie rocznych funduszy na usługi zdrowotne i humanitarne dla osób 
LGBTQ+. Ponadto w budżecie zawarto przepisy zobowiązujące agencje stanowe do 
zapewnienia osobom fizycznym możliwości oznaczenia swojej płci lub orientacji 
seksualnej jako niebinarnej za pomocą litery „X” na wszystkich formularzach stanowych, 
w których gromadzone są informacje o płci lub orientacji seksualnej. Agencje są 
również zobowiązane do uwzględnienia tej informacji w gromadzonych przez nie 
danych. Uchwalony budżet umożliwia również osobom transpłciowym w stanie Nowy 
Jork zmianę imion i nazwisk lub oznaczeń płci w aktach małżeństwa bez pozostawiania 
na nich swoich dotychczasowych nazwisk.   

  
###   

  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-major-advancements-lgbtq-equity-part-fy-2023-state-budget&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Caac13cfe89d44881817608da3ffbbc92%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892647958504482%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Hy1VXamWNjU6A46elPFINk3TrppdD9Na8nCvady4Pkk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Caac13cfe89d44881817608da3ffbbc92%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892647958504482%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x6cim2kMerXDze8Q5Z8MSvH9vblZNvs5dXbAjFUXIJk%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

