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Wstęp 

 

Jak słusznie zauważa Ryszard Wysoczański, sportowa rzeczywistość powinna zawsze 

mieścić się w strefie etycznie bezpiecznej, poza granicami której jest już tylko hazard, którego 

stawką jest zdrowie lub nawet życie sportowca1. Profesjonalizacja i komercjalizacja sportu 

spowodowała, że świat sportu boryka się z wieloma problemami w tym m.in. z pogodzeniem 

uczciwej rywalizacji sportowej z prawami człowieka. 

Głównym celem niniejszej publikacji jest analiza problemu sytuacji osób 

interpłciowych oraz transpłciowych w sporcie w ujęciu prawnym oraz z punktu widzenia 

dorobku nauk medycznych. Zastosowane metody badawcze to metoda dogmatycznoprawna 

oraz case study związane z analizowanym zjawiskiem.  

 

 

Historia dopingu a jej związek z zagadnieniem gender 

 

Kiedy James Balmford pod koniec XVI spisywał swój traktat zatytułowany „Krótki i 

jasny dialog dotyczący bezprawności gier i kart” zapewne nie zdawał sobie sprawy z tego, że 

użyty przez niego po raz pierwszy w literaturze termin fair play w odniesieniu do uczciwości 

względem przeciwnika2 stanie się w przyszłości kluczowym aspektem wszelkich rozgrywek 

sportowych. 

Pierwszy znany sportowiec został przyłapany na dopingu w 1865 r. Niespełna rok 

później światem sportu wstrząsnął pierwszy zanotowany w historii sportu śmiertelny przypadek 

po zażyciu środka „niedozwolonego”, prawdopodobnie przedawkowania eteru, przez 

brytyjskiego kolarza Arthura Lintona podczas kolarskiego wyścigu z Bordeaux3. Co ciekawe, 

późniejsze śledztwo wykazało, że swój „interes” w zażywaniu substancji niedozwolonej przez 

kolarza miał też producent rowerów, który liczył na to, że sukcesy kolarza zwiększą jego zyski4.  

Kartę historii dopingu w sporcie naznaczyła sportowa „zimna wojna”. Jej symbolem 

stały się pływaczki NRD, które z powodu stosowania testosteronu budową przypominały 

 
1  R. Wysoczański, Walka z dopingiem – bez alternatywy. Sport wyczynowy 2002, nr 3-4/447-448, s.113. 
2 W. Lipoński, Historia sportu, Warszawa 2012, s. 297–298. 
3 D.M. Rosen, Dope: A History of Performance Enhancement in Sports From Nineteenth Century to Today, 

Westport 2008, s. 3. 
4 Historia dopingu cz. 1. (05.02.2019). PrawoSportowe.pl. dostęp z dnia 19 marca 2022, 

https://prawosportowe.pl/a/historia-dopingu-cz-1. 
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mężczyzn, a ich rozwój płciowy miał często zatrzymywać się na poziomie młodych 

dziewczynek5. NRD przez niektórych nazywane było złośliwe Niemiecką Republiką 

Dopingową. Jak twierdził bowiem Edelman, nawet radziecki program dopingowy nigdy nie był 

tak dobrze zorganizowany i systematyczny jak wschodnioniemiecki. NRD było kolebką Oral-

turinabol®6. Niektóre z zawodniczek, którym podawano hormony męskie, po zakończeniu 

kariery ostatecznie zmieniły płeć np.  Heidi Krieger - mistrzyni w pchnięciu kulą, która od 1997 

r. jest oficjalnie mężczyzną i nosi imię Andreas7. 

Wychodzące na światło dzienne różne afery dopingowe spowodowały, że organizacje 

sportowe wprowadziły jeszcze przed zimną wojną, bo w drugiej połowie lat sześćdziesiątych, 

testy weryfikujące płeć w sporcie wyczynowym, którym poddawać się musiały, co warte 

podkreślenia, tylko kobiety. 

Jedne z pierwszych badań lekarskich, które miały rozstrzygnąć, czy startujące w 

zawodach sportsmenki „rzeczywiście” są kobietami przeprowadzono między innymi na  

Mistrzostwach Europy w Lekkiej Atletyce w Budapeszcie. W latach 1968-1998 systematyczne 

testy płci odbywały się również na igrzyskach olimpijskich8. Pierwszą ofiarą tego systemu była 

Polka Ewa Kłobukowska9. Mimo, że od początku weryfikacja płci budziła dużo kontrowersji, 

to dopiero po 30 latach zdecydowano się na zmianę tego systemu, odstępując od weryfikacji 

płci a wprowadzając na jej miejsce nowe metody testowania.  

Ofiarami współczesnego badania płci w sporcie są bez wątpienia m.in dwie 

zawodniczki, których case study stanowią część niniejszej publikacji. Wadliwość testów 

wynika z ich braku zrozumienia biologicznych uwarunkowań związanych z szerokim pojęciem 

gender. Termin płeć odnosi się do cech biologicznych, które są determinowane przy 

narodzinach człowieka. Natomiast u źródeł terminu gender stoi zespół cech, zachowań i ról 

społecznych, które jednostka sobie przypisuje w wyniku relacji ze społeczeństwem. 

 
5  K. Skup, Walka z dopingiem w prawie międzynarodowym i Unii Europejskiej, str. 291.  
6 M. Łuczak, Oszustwo dopingowej w sporcie wyczynowym wśród kobiet w latach 1950–2017, Rozprawy 

naukowe, Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, 2018, 60, str. 121. 
7  M. Łuczak, op.cit. str. 123.  
8
  S. Wiederkehr, Sportsmen(k)i na frontach zimnej wojny. Obraz ciała zawodniczek z krajów socjalistycznych w 

zachodniej prasie sportowe, Przegląd Historyczny 100/3, str. 577  
9 „ 25 lat później MKOl przyznał, że stosowane przez niego kryterium chromosomowe było błędne.  "Byłem na 

konferencji podczas Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie, podczas których ogłaszano ten komunikat. Nikt jednak 

nie przeprosił Ewy Kłobukowskiej, największej ofiary błędu komisji medycznej MKOl, a przecież zrujnowano jej 

całe życie (chciała nawet popełnić samobójstwo). Co gorsza, Ewa nie została przez MKOl do dziś zrehabilitowana. 

Uważam to za największe naruszenie reguły Fair Play w historii ruchu olimpijskiego" – mówi dziennikarz Maciej 

Petruczenko” Ewa Kłobukowska - skrzywdzona mistrzyni. (10.07.2015). Muzeum Historii Polski. Dostęp z dnia 

19 marca 2022, https://muzhp.pl/pl/c/1560/ewa-klobukowska-skrzywdzona-mistrzyni 

 



3 

Transpłciowe kobiety oraz transpłciowi mężczyźni doświadczają w swoim życiu niezgodności 

pomiędzy ich tożsamością płciową a przypisaną płcią. Interpłciowość pozostaje w nauce nadal 

terminem spornym, choć na ogół pod tym pojęciem rozumie się jednostki wykazujące różnice 

w rozwoju płciowym (DSD). Osoby te charakteryzują się odchyleniami, o różnym stopniu 

nasilenia, w rozwoju tych cech biologicznych, które związane są z odróżnianiem płci, jak 

hormony czy genitalia. 

 

 

CASE STUDY - STANISŁAWA WALASIEWICZ 

 

Stanisława10 Walasiewicz (właściwie Stefania Walasiewicz) urodziła się 3 kwietnia 

1911 r. w Wierzchowni. Kiedy miała zaledwie trzy miesiące, jej rodzina wyemigrowała do 

Stanów Zjednoczonych. W USA Stanisława posługiwała się najczęściej imieniem Stella Walsh. 

Nie otrzymała jednak obywatelstwa amerykańskiego. 

Od najmłodszych lat widoczny był u niej talent sportowy, zwłaszcza w biegach. 

Uczestniczyła w wielu zawodach juniorskich, nierzadko odnosząc sukcesy. W 1927 roku 

zgłosiła chęć wzięcia udziału w Igrzyskach Olimpijskich (1928)11, ale wówczas brak 

obywatelstwa amerykańskiego uniemożliwił jej start. W związku z tym wydarzeniem, 

Stanisława nawiązała współpracę z klubami polonijnymi, a konkretnie z Towarzystwem 

Gimnastycznym „Sokół”. Wkrótce powróciła z emigracji do Polski i w Warszawie rozpoczęła 

przygotowania do kolejnych Igrzysk Olimpijskich. Wyniki Walasiewicz osiągane na 

treningach dawały jej prawie pewną szansę na medal, co z kolei wzbudziło zainteresowanie 

Stanów Zjednoczonych. Państwo to zaproponowało jej obywatelstwo i szansę na występ pod 

flagą amerykańską. Stanisława po długim namyśle odrzuciła propozycję i zdecydowała się 

reprezentować Polskę. Na Igrzyskach w Los Angeles w 1932 roku zdobyła złoty medal w biegu 

na 100 metrów (wyrównując przy tym rekord świata), a tego samego dnia zajęła także 6. 

miejsce w rzucie dyskiem. Naturalnie wywołało to ogromne niezadowolenie Amerykanów, 

którzy poczuli się zdradzeni przez postawę Stanisławy. Wylała się na nią fala krytyki, ale 

 
10 Takie imię nadali jej dziennikarze, a Stefania postanowiła ich nie poprawiać. (20.11.2020). Stanisława 

Walasiewicz - kontrowersyjna mistrzyni sprzed ery Szewińskiej. MagazynBieganie.pl. Dostęp z dnia 19 marca 

2022, https://www.magazynbieganie.pl/stanislawa-walasiewicz-kontrowersyjna-mistrzyni-sprzed-ery-

szewinskiej/ 
11 “Kiedy w 1927 roku, z myślą o igrzyskach w Amsterdamie, zorganizowano masowe zawody pod hasłem: 

„Szukamy olimpijczyków”, Stella wzięła w nich udział i została zakwalifikowana do reprezentacji olimpijskiej 

USA w sztafecie 4 x 100 m oraz jako rezerwowa w biegu na 100 m.” ibidem 
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Walasiewicz była dumna z występu dla Polski i nie przejęła się dyskusjami na temat jej osoby. 

Cztery lata później na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku Stanisława ponownie 

zdobyła medal w biegu na 100 metrów, ale tym razem srebrny. Złoty przypadł Amerykance, 

Helen Stephens, z czego Walasiewicz nie była szczególnie zadowolona (choć nie wiadomo, czy 

jej niezadowolenie wynikało z faktu zajęcia drugiego miejsca czy też z tego, że przegrała 

właśnie z reprezentantką USA). W tym miejscu warto nadmienić, że fenomen [Helen Stephens] 

nie dawał spokoju i niektórym dawał do myślenia. Po finale igrzysk wyjątkowo obrzydliwy 

artykuł ukazał się w “Kurierze Porannym”, gdzie bez jakichkolwiek dowodów zarzucono 

Stephens, że jest mężczyzną startującym z kobietami. Informacja została błyskawicznie 

zdementowana, a sama Stephens została pierwszą zawodniczką poddaną “testowi płci”. 

Nieufność była powszechna i miała pewnie jakieś uzasadnienie – na tych samych igrzyskach 

startowała przecież Dora Ratjen, która miała męskie narządy płciowe i niedługo potem stała się 

Hermannem.12 Stanisława odniosła jeszcze w 1938 roku duży sukces na Mistrzostwach Europy, 

gdzie wywalczyła dwa złote i dwa srebrne medale. Jest to także o tyle istotne, iż były to 

pierwsze Mistrzostwa na naszym kontynencie, w których uczestniczyć mogły kobiety.  

Stella Walsh uzyskała obywatelstwo amerykańskie dopiero w 1947 roku po wyjściu za 

mąż za boksera Harry’ego Neila Olsona. Po zakończeniu kariery sportowej została trenerką i 

działaczką w kręgach polonijnych. Zginęła tragicznie 4 grudnia 1980 roku w Cleveland, 

postrzelona przez napastnika podczas napadu na sklep. Zgodnie z prawem amerykańskim, z 

uwagi na śmierć z przyczyny nienaturalnej, przeprowadzono sekcję zwłok. Ujawniła ona, że 

Walasiewicz posiadała narządy płciowe żeńskie i męskie oraz chromosom Y. 

Natychmiast rozgorzała dyskusja na temat tego, czy medale Walasiewicz nie powinny 

jej zostać odebrane w związku z jej interpłciowością. Zwolennicy tej propozycji podkreślali, że 

wygląd sportsmenki zawsze był zdecydowanie bardziej męski niż kobiecy. Pojawiły się jednak 

argumenty przeciw. Po pierwsze, zachowanie Walasiewicz nigdy nie wskazywało na to, by 

czuła się ona mężczyzną. W końcu wyszła za mąż. Kontrargumentem był tu rzecz jasna fakt, 

że sportsmenka nie miała dzieci. Pozostaje jednak kilka niewyjaśnionych spraw, bez których 

nie możemy powiedzieć, czy należałoby odebrać Stanisławie jej medale. Jedną z nich jest 

poziom testosteronu biegaczki. Badania nie wykazały, czy mógł on być zawyżony w stosunku 

do innych kobiet, a męski wygląd wcale nie musiał przecież oznaczać podniesionego poziomu 

testosteronu. Innym tajemniczym faktem jest to, że bezpośrednio po śmierci Walasiewicz, 

 
12 Bartosiak, K. (11.09.2019). Życie po życiu Stanisławy Walasiewicz. Kierunek Tokio. Dostęp z dnia 19 marca 

2022, https://kierunektokio.pl/zycie-po-zyciu-stanislawy-walasiewicz/ 
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gazety milczały na temat jej płciowości. Niezasadność odebrania Polce medali zdaje się także 

potwierdzać podobna sytuacja innej polskiej zawodniczki z 1967 r. Ofiarą niedoskonałych 

badań – jak pisze Bartosz Klimas w artykule „Ile kobiety w kobiecie” („Życie”, 14-16 kwietnia 

2001 r.) – stała się znakomita sprinterka Ewa Kłobukowska, którą zdyskwalifikowano podczas 

lekkoatletycznego Pucharu Świata w Kijowie w 1967 r. Analiza struktury chromosomów 

wykazała u niej typowo męską sekwencję (XY). Później okazało się, że taki układ występuje u 

jednej na tysiąc kobiet. Na początku lat dziewięćdziesiątych komisja medyczna 

Międzynarodowej Federacji Lekkoatletycznej orzekła, że nie było wystarczających powodów 

dla dyskwalifikacji Kłobukowskiej, ale jak dotąd w światowych dokumentach nie ma jej 

rekordów.13 Mimo tego stanowiska, wątpliwości co do płciowości Walasiewicz oraz jej prawa 

do startowania na zawodach razem z kobietami, wciąż pozostają aktualne. Polka na wszelkich 

oficjalnych stronach internetowych figuruje jako lekkoatletka interpłciowa.  

 

 

CASE STUDY - CASTER SEMENYA 

 

Mokgadi Caster Semenya urodziła się 7 stycznia 1991 roku w Polokwane, RPA. Karierę 

biegaczki rozpoczęła w roku 2008, kiedy podjęła nieudaną próbę zakwalifikowania się do 

Mistrzostw Świata Juniorów w Bydgoszczy. Ostatecznie sezon zakończyła zdobyciem złotego 

medalu Igrzysk Wspólnoty Narodów Juniorów, co zapoczątkowało jej dobrą passę. Już w 

następnym roku zdobyła złoty medal Mistrzostw Świata w Berlinie na dystansie 800 metrów. 

Przedtem jednak, w związku z pierwszymi wątpliwościami, Semenya została podana do badań 

przez komisję IAAF14, która zdecydowała się dopuścić zawodniczkę do dalszych startów w 

kategoriach kobiecych, pod warunkiem przejścia półrocznej terapii hormonalnej w celu 

obniżenia poziomu testosteronu. 

Łączny indywidualny dorobek medalowy Caster Semenyi obejmuje 3 złote i jeden 

brązowy medal Mistrzostw Świata, dwa złote medale Igrzysk Olimpijskich i 3 złote medale 

Mistrzostw Afryki. Wszystkie z nich osiągnęła na dystansie 800 metrów, choć wielokrotnie 

startowała także w biegach na 1500 metrów. Prawdziwe kontrowersje wokół jej postaci 

 
13 (20.11.2020). Stanisława Walasiewicz - kontrowersyjna mistrzyni sprzed ery Szewińskiej. 

MagazynBieganie.pl. Dostęp z dnia 19 marca 2022, https://www.magazynbieganie.pl/stanislawa-walasiewicz-

kontrowersyjna-mistrzyni-sprzed-ery-szewinskiej/ 
14 Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych, obecnie: Światowa Lekkoatletyka. 



6 

powstały dopiero po zdobyciu złota na IO w Rio 2016. Wówczas na podium15 stanęły także 

Francine Niyosaba i Margaret Wambui, które także wzbudziły podejrzenia swoim męskim 

wyglądem. Wówczas padły słynne słowa polskiej lekkoatletki Joanna Jóźwik, biorącej udział 

w tamtym biegu: Koleżanki mają po prostu bardzo wysoki poziom testosteronu, podobny do 

męskiego, dlatego wyglądają, jak wyglądają i biegają, tak jak biegają. Caster Semenya została 

natomiast posądzona o obojnactwo. 

Biegaczka została niedługo potem poddana testowi płci, który wykazał obecność 

zaburzenia hormonalnego „46 XY DSD”. Powoduje ono zanik kobiecych układów rozrodczych 

oraz znaczne zwiększenie produkcji testosteronu, którego poziom może dorównywać męskim 

wartościom. Zgodnie z wprowadzonymi 1 kwietnia 2018 roku regulacjami IAAF16, Semenya 

musiała ponownie przejść półroczną terapię hormonalną. Zawodniczka odmówiła poddania się 

tej procedurze i wniosła sprawę do Sportowego Sądu Arbitrażowego w Lozannie. Ten zaś 1 

maja 2019 roku wydał wyrok odrzucający wniosek Semenyi o unieważnienie regulacji IAAF. 

W związku z tym biegaczka wniosła apelację do Szwajcarskiego Sądu Najwyższego, który 29 

lipca 2019 odroczył sprawę o zawieszenie stosowania regulacji IAAF. Oznaczało to dla 

Semenyi m.in. brak możliwości startu na Mistrzostwach Świata w Doha 2019. We wrześniu 

2020 roku sprawę ostatecznie rozstrzygnięto na korzyść organizacji Światowej Lekkoatletyki. 

Semenya zaś jeszcze w marcu wydała oświadczenie, że jej kolejnym celem jest start na 

Igrzyskach Olimpijskich w Tokio na dystansie 200 metrów, ponieważ tam nie ograniczałby jej 

poziom testosteronu.  

Sprawa Caster Semenyi jest kontrowersyjna na wielu polach. Z jednej strony pojawiają 

się argumenty za koniecznością utrzymania czystej sportowej rywalizacji dla wszystkich 

zawodniczek. Naturalne poziomy testosteronu u kobiet z zaburzeniem jak u Semenyi (określane 

jako naturalny doping) są kilka lub nawet kilkanaście razy wyższe niż te u kobiet bez zaburzeń 

hormonalnych. Z drugiej strony fakt ten przemawia też za tym, aby regulacje IAAF zostały 

zdjęte, ponieważ biologiczne następstwa sztucznego obniżania testosteronu mogą być bardzo 

niekorzystne dla zdrowia zawodniczek. Podnoszą się również głosy mówiące, że nikogo nie 

należy dyskryminować z powodów, na które osoba ta nie miała wpływu. Jeżeli jednak poziomu 

testosteronu nie powinno się obniżać, to pojawiają się cztery w dużym stopniu wadliwe 

rozwiązania. Pierwsze z nich to dopuszczenie zawodniczek z zaburzeniami do rywalizacji bez 

terapii hormonalnej, co w teorii pozostawiłoby inne zawodniczki bez szans. Drugim sposobem 

 
15 Srebrny medal. 
16 Dotyczy lekkoatletek biegających na dystansach 400, 800 i 1500 metrów, z zaburzeniem „46 XY DSD” oraz 

spowodowaną nim obecnością męskich cech płciowych. 
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byłoby przyłączenie zawodniczek z zaburzeniami do biegów męskich, co rodzi oczywiście 

kolejne wątpliwości etyczne. Kolejną możliwą opcję stanowi zezwolenie zawodniczkom o 

niższym poziomie testosteronu na przyjmowanie dopingu. Z punktu widzenia wieloletniej 

walki z dopingiem byłoby to nie do pomyślenia. I wreszcie rozwiązanie czwarte: stworzenie 

osobnej kategorii w zawodach dla kobiet z zaburzeniami. Powstaje jednak pytanie, czy to 

właśnie nie jest dyskryminacja? 

Kończąc wątek tej zawodniczki, dla uzyskania pełnego obrazu sytuacji należy 

nadmienić, iż Semenya 8 stycznia 2017 roku poślubiła swoją partnerkę Violet Raseboyę i 

pozostają one w związku do dziś. 

 

 

 

Analiza uwarunkowań biologicznych w odniesieniu do kobiet, osób 

interpłciowych i mężczyzn.  Konsekwencje zdrowotne zmian hormonalnych. 

 

1. Zestawienie naturalnych poziomów testosteronu. Wpływ podwyższonego testosteronu 

na wynik sportowy. Uwarunkowania biologiczne u kobiet z zaburzeniami i u osób 

interpłciowych17.  

 

Jak wykazały omówione case studies, poziom testosteronu przez lata definiował 

postrzeganie sportowca jako kobiety lub mężczyzny. Osoba nieobserwująca tego zagadnienia 

na co dzień może z łatwością stwierdzić, że ten system znajduje swoje oczywiste uzasadnienie 

w tym, że mężczyźni w dyscyplinach lekkoatletycznych osiągają wyniki lepsze niż kobiety, a 

rzeczą wiadomą jest, że ich poziom testosteronu jest wyższy. Dlatego też należy przyjrzeć się 

temu zagadnieniu szczególnie wnikliwie, by ocenić, czy takie kryteria przyporządkowywania 

płciowego są w istocie słuszne.  

 

 Kobiety  Mężczyźni 

Dolny poziom nmol/L 0.0 7.7 

Górny poziom nmol/L 1.7 29.4 

Tolerowany poziom testosteronu u zawodniczek wynosi <5.0 nmol/L 
Tabela 1. Referencyjne poziomy testosteronu u kobiet i mężczyzn18 w wieku 18-40 lat. 

 

 
17 Rozdział opracowany na podstawie Handelsman D., Hirschberg A., Bermon S. Circulating Testosterone as 

the Hormonal Basis of Sex Differences in Athletic Performance. Endocr Rev. 2018; 39(5):803-829. 

doi:10.1210/er.2018-00020 
18 Ibidem. 
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W Tabeli 1 widać, iż poziomy testosteronu znacznie bardziej różnią się w kategorii 

męskiej niż kobiecej. Nasuwałoby to pewne wątpliwości co do tego, czy konkurencja wśród 

mężczyzn jest sprawiedliwa. Przedstawione w tabeli wartości są jedynie referencyjne i w 

kategorii męskiej nie ma wymogu utrzymywania poziomu testosteronu w określonych 

granicach. Mogą zatem obok siebie startować mężczyźni z poziomami wynoszącymi 

przykładowo 6 nmol/L i 30 nmol/L. Oznaczałoby to, idąc tropem wcześniejszego 

rozumowania, pięciokrotną przewagę zawodnika nr 2 nad zawodnikiem nr 1. 

Rodzi się także pytanie, jakie źródło ma wyznaczony dla kobiet sportowców poziom 

nieprzekraczający 5 nmol/L? W końcu górny poziom referencyjny według badań ustalono na 

1.7 nmol/L i należy dodać, że żaden z rezultatów zawodniczek poddanych wówczas badaniu 

nie przekroczył 3.0 nmol/L. Odpowiedź na to pytanie dostarcza badanie kobiet cierpiących na 

zespół wielotorbielowatych jajników (ang. PCOS), które w sporcie wykazują nadreprezentację 

w stosunku do ogółu społeczeństwa. PCOS to główna przyczyna hiperandrogenizmu 

i podwyższonego poziomu testosteronu. Według badań (Tabela 2), górna granica poziomu 

testosteronu dla zawodniczek dotkniętych przez PCOS wynosi 4.8 nmol/L.  

 

Tabela 2. Górna granica poziomu testosteronu dla zawodniczek dotkniętych przez PCOS. 

 

 

W tym miejscu należy podkreślić, iż ten podwyższony poziom testosteronu przekłada 

się na żadną lub znikomą przewagę nad zawodniczkami nie dotkniętymi PCOS. 

Hiperandrogenizm z zasady bowiem nie wpływa na wzmożony rozwój tkanki mięśniowej. Jego 

najważniejszy symptom to faktycznie męski wygląd, ale pod tym pojęciem kryje się rozwój 

cech zewnętrznych (np. zarost), a nie wewnętrznych (czyli inna budowa anatomiczna).  
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Czy prowadzi to do wniosku, że poziom testosteronu nie ma znaczenia dla wyniku 

sportowego? W przypadku PCOS w istocie tak właśnie jest, chociaż przez wiele lat ta 

dolegliwość była przez IAAF uznawana za powód do konieczności redukcji poziomu 

testosteronu. Regulacja ta, choć krzywdząca dla kobiet z PCOS, zapobiegała przez długi czas 

prawdziwemu problemowi, który został rozpoznany w ciągu ostatnich kilku lat, między innymi 

dzięki sprawie Caster Semenyi. Mowa o zaburzeniach rozwoju płciowego (ang. DSD19) oraz 

kobietach z wykształconymi jądrami (osobach interpłciowych). Od 2019 roku tylko w tych 

dwóch przypadkach wymagana jest kuracja hormonalna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykres 1. Poziomy hemoglobiny u sportowców (biegaczy na średnim dystansie) w zależności od płci, obecności DSD* oraz 

stosowania dopingu.20 

*Kobiety poddane badaniu nie przechodziły w momencie badania kuracji hormonalnej.  

 

 DSD i/lub obecność jąder odpowiadają za wyraźnie podwyższone poziomy 

testosteronu. Jednakże w odróżnieniu od PCOS, zaburzenia te powodują wykorzystanie 

nadprodukcji testosteronu do rozwoju tkanki mięśniowej oraz wzrostu niektórych wskaźników 

(Wykres 1) w taki sposób, w jaki dzieje się to u mężczyzn. Właśnie ten czynnik daje takim 

zawodniczkom jak Caster Semenya prawdziwą przewagę nad swoimi rywalkami. Stąd też 

kuracja hormonalna jest u nich niejako konieczna, jeśli rywalizacja sportowa miałaby 

przebiegać uczciwie, z równymi szansami dla wszystkich.  

 Jedną z ważniejszych postaci w świecie sportu, dzięki którym rozpoznano PCOS jako 

zaburzenie niewymagające obniżania poziomu testosteronu, była indyjska biegaczka Dutee 

 
19 Disorder of Sex Development. 
20 Ibidem. 
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Chand. W 2015 wygrała ona w sądzie sprawę o jej przymusową terapię hormonalną i została 

dopuszczona do zawodów bez konieczności jej przechodzenia. 

 Powracając na chwilę do sytuacji mężczyzn, tu również należy nadmienić, iż naturalny 

poziom testosteronu, tak jak w przypadku kobiet, nie jest wyznacznikiem zdolności 

sportowych. Nie zawsze przekłada się on na rozwój masy mięśniowej, dlatego nie może być 

traktowany jako wyznacznik poziomu trudności czy też stopnia uczciwości rywalizacji. 

 

2. Konsekwencje zdrowotne obniżania naturalnego poziomu testosteronu21.  

 

 Teraz, kiedy wiadomo już, że sam poziom testosteronu nie zawsze jest wyznacznikiem 

możliwości sportowych danej osoby, należałoby skupić się na omówieniu konsekwencji 

zdrowotnych wspomnianych wcześniej kuracji hormonalnych. Byłoby wysoce niepełnym 

stwierdzenie, że powyższe kuracje przechodzą jedynie kobiety. Każdy mężczyzna, 

identyfikujący się jako kobieta i pragnący występować razem z nimi, także ma obowiązek 

nieprzekraczania poziomu 5 nmol/L. Ze względu jednak na to, że przypadki te rzadko 

występują bądź nie są dość dobrze udokumentowane, autorki publikacji pozwolą sobie omówić 

przede wszystkim badania osób interpłciowych oraz kobiet z DSD.  

 

 Wysoki poziom testosteronu produkowany przez moje ciało jest naturalny. Nie 

zażywałam dopingu i nie oszukiwałam. Jeśli spełnię załączone przez Sąd wytyczne IAAF, będę 

zmuszona przejść terapię medyczną, aby obniżyć mój naturalny poziom hormonów 

androgenowych. [...] Czuję się całkowicie zdrowa i nie mam żadnych zastrzeżeń, co do mojego 

stanu fizycznego, dlatego nie chcę poddawać się tym zabiegom. Rozumiem także, że te 

procedury doprowadzą do spadku moich zdolności sportowych w związku z poważnymi 

efektami ubocznymi i z tym, że będą one stanowić ingerencję w sposób, w jaki moje ciało od 

zawsze funkcjonowało.22 

 

 Ten fragment listu Chand do IAAF, mimo że sama Chand nie należy do grona kobiet z 

DSD, stanowi dobre wprowadzenie do tego, co czują zawodniczki, kiedy muszą zostać poddane 

 
21 Sekcja opracowana na podstawie: Farrell, S. (25.07.2021). How do IAAF regulations affect female athletes 

with high testosterone levels? Global Sport Matters. Dostęp z dnia 19 marca 2022, 

https://globalsportmatters.com/health/2019/11/15/iaaf-regulations-for-female-athletes-with-high-testosterone/ 
22 CAS Arbitration, supra note 4, at 9–10.  
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kuracji hormonalnej, by móc wystartować w zawodach. Kolejny pogląd na tę sytuację dają nam 

słowa Semenyi Caster z wywiadu dla BBC z 2015 roku: 

 

 Jestem naturalna. Jestem po prostu Caster. Nie chcę być kimś, kim nie chcę być. Nie 

chcę być kimś, kim ludzie chcą, żebym była. Chcę być tylko sobą. Taka się urodziłam. Nie chcę 

żadnych zmian. 

 

W celu obniżenia poziomu testosteronu u kobiet stosuje się terapie hormonalne lub 

zabiegi chirurgiczne. W przypadku tych pierwszych mowa jest o comiesięcznych zastrzykach, 

które wprowadzają do ciała substancje takie, jak np. metformina (używana częściej jako lek na 

PCOS) oraz spironolaktyna (przyjmowana także doustnie). Skutki uboczne stosowania tych 

substancji obejmują m.in. podwyższone ryzyko wystąpienia depresji, uszkodzenia wątroby lub 

zapalenie wątroby. Zabieg chirurgiczny natomiast określany jest mianem gonadektomii, czyli 

operacji usunięcia jąder w przypadku kobiet z DSD i osób interpłciowych. Zabieg ten powoduje 

całkowite zaprzestanie produkcji sterydów płciowych.  

Dokładniejsze konsekwencje wyżej wymienionych metod obniżania poziomu 

testosteronu pozostają nieznane. Jak mówi dr Juliana Kling z Kliniki Mayo w Arizonie, „W tej 

dziedzinie nie przeprowadzono jeszcze dokładnych badań. Większość tego, czym kieruje się 

praktyka kliniczna, to opinie ekspertów zaczerpnięte lub ekstrapolowane na podstawie innych 

badań.” 

W 2012 świat usłyszał o sprawie Annet Negesy, biegaczki na średnim dystansie z 

Ugandy, u której niedługo przed Igrzyskami Olimpijskimi wykryto zawyżony poziom 

testosteronu. Aby móc uczestniczyć w zawodach, Negesa zgodziła się na terapię 

zaproponowaną jej przez lekarzy. W rezultacie biegaczka przeszła zabieg gonadektomii. 

Niedługo potem udzieliła ona wywiadu dla The Telegraph, w którym stwierdziła, że nie była 

świadoma tego, jakiej operacji jest poddawana. Negesa utrzymywała, że lekarze przedstawili 

operację jako zastrzyk usuwający testosteron z jej ciała. Biegaczka czuła się wyraźnie rozżalona 

i oszukana. Długotrwałe skutki fizyczne zabiegu nie są nam znane, ale po wypowiedziach 

zawodniczki można wywnioskować, że doznała ona niewątpliwie uszczerbku na zdrowiu 

psychicznym.  

 

 

Prawo antydopingowe na świecie i w Polsce 
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Prawo polskie 

 

 Problemy prawne związane z dopingiem w zakresie prawa krajowego regulują: 

a)  ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie Dz. U. 2010 Nr 127 poz. 857 (dalej ustawa o 

sporcie); 

b) ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie Dz.U. 2017 poz. 1051. 

(dalej ustawa o zwalczaniu dopingu).  

Ponadto na potrzeby niniejszej publikacji należy wspomnieć, że kwestie związane z 

dopingiem występują w dość licznych regulacjach mających charakter wewnętrzny m.in.  

Polskich Przepisach Antydopingowych, Światowym Kodeksie Antydopingowym, Statucie 

Polskiej Agencji Antydopingowej, międzynarodowych standardach Światowej Agencji 

Antydopingowej (WADA), a także regulacjach właściwej federacji krajowej lub 

międzynarodowej.  

Na gruncie prawa polskiego legalną definicję pojęcia „doping” zawiera ustawa o 

zwalczaniu dopingu w sporcie. Zgodnie z art. 3 wspomnianej ustawy23, za doping uznaje się: 

1. Obecność substancji zabronionej lub jej metabolitów lub markerów w próbce zawodnika; 

2. Użycie lub próba użycia substancji zabronionych lub metody zabronionej; 

3. Odmowa oddania próbki, niezgłoszenie się na pobranie próbki lub unikanie w inny sposób 

pobrania próbki; 

4. Niepodanie lub niewłaściwe podanie informacji w zakresie miejsca pobytu zawodnika na 

potrzeby kontroli; 

5. Manipulacja lub próba manipulacji dowolną częścią kontroli antydopingowej; 

6. Posiadanie substancji lub przyrządów umożliwiających użycie metody zabronionej; 

7. Wprowadzenie do obrotu lub usiłowanie wprowadzenia do obrotu substancji zabronionej 

lub przyrządów umożliwiających użycie metody zabronionej;  

8. Podanie lub usiłowanie podania substancji lub metody zabronionej; 

9. Namawianie do stosowania substancji lub metod zabronionych;  

10. Zakazana współpraca tj. pomocnictwo, podżeganie lub każdy inny rodzaj świadomego 

współdziałania wiążący się z zachowaniem uznawanym za doping w sporcie lub 

usiłowaniem takiego zachowania lub naruszeniem warunków kary dyskwalifikacji przez 

inną osobę. 

 
23

 Art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. 2017 poz. 1051 ze. 

zm. 
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 Kwestie związane z zakwalifikowaniem konkretnej substancji lub metody na listę 

substancji lub metod zabronionych reguluje art. 4.3 Światowego Kodeksu Antydopingowego 

(dalej kodeks antydopingowy, kodeks) wprowadzający zmienione załączniki nr 1 i nr 2 do 

Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu dopingu w sporcie, sporządzonej w Paryżu dnia 19 

października 2005 r., obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 r. Kodeks wszedł w życie w roku 

2004 i od tamtego czasu był on kilkukrotne zmiany. Jest on podstawowym kompleksowym 

dokumentem, na którym oparty jest światowy program zwalczania dopingu w sporcie. Celem 

Kodeksu jest osiągnięcie postępu w walce z dopingiem. Standardy międzynarodowe 

wynikające z powyższego kodeksu są opracowywane w porozumieniu ze Światową Agencją 

Antydopingową.  

Walką z dopingiem w sporcie w Polsce zajmują się m.in. Polska Komisja Antydopingowa 

(POLADA) oraz Panel Dyscyplinarny.  

POLADA powstała na mocy ustawy o zwalczaniu dopingu. Jej zadania określa art. 5 

ustawy wskazując między innymi, że do zadań Agencji należy w szczególności: 

1) określanie zasad i przebiegu kontroli antydopingowej; 

2) ustanawianie reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie; 

3) planowanie i przeprowadzanie kontroli antydopingowej w okresie podczas zawodów oraz w 

okresie poza nimi; 

4) szkolenie i podnoszenie kwalifikacji kontrolerów antydopingowych. 

 

Panel Dyscyplinarny można nazwać głównym organem sądowniczym. Panel rozstrzyga 

(w I i II instancji) o odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie24. Co ważne jest on 

organem niezależnym od polskich związków sportowych i Polskiej Agencji Antydopingowej.  

 

Prawo międzynarodowe i Unii Europejskiej 

 

Mówiąc o regulacjach międzynarodowych w zakresie zwalczania dopingu w sporcie, 

należy wymienić trzy podstawowe akty: Konwencję Antydopingową Rady Europy, Światowy 

Kodeks Antydopingowy oraz Międzynarodową Konwencję o zwalczaniu dopingu w sporcie. 

 Rada Europy była jednym z pierwszych organów międzynarodowych, który 

zaangażował się dosyć stanowczo w walkę z dopingiem w sporcie. Po licznych rezolucjach (np.  

 
24 Art. 40 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie (Dz. U. 2017 poz. 1051 ze. zm.). 
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rezolucja nr 1 przyjęta podczas VI Konferencji w Rejkiawiku w 1989 r.; Rezolucja (67)12 o 

dopingu sportowców) i zaleceniach (Zalecenie nr R(79)8 w sprawie dopingu w sporcie, 

Zalecenie nr R(84)19 w sprawie Europejskiej karty antydopingowej i Zalecenie nr R(88)12 w 

sprawie przeprowadzania poza zawodami bez uprzedzenia kontroli antydopingowej) w  

zakresie walki z dopingiem w sporcie Rada sporządziła 16 listopada 1989 roku w Strasburgu 

Konwencję Antydopingową. Polska ratyfikowała Konwencję 7 września 1990 r. Jej tekst został 

opublikowany w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2001 Nr 15, poz. 149). Konwencja jest bez wątpienia 

pierwszym o tak uniwersalnym znaczeniu instrumentem prawa powszechnie obowiązującego 

w dziedzinie zwalczania dopingu.  

Celem Konwencji było względne ograniczenie, a w przyszłości wyeliminowanie 

dopingu w sporcie. Cel ten miał zostać osiągnięty poprzez nałożenie na Państwa strony 

konwencji swoistego zobowiązania do przygotowania wewnętrznych regulacji prawnych w 

następstwie, których możliwe stanie się osiągnięcie celu konwencji25. Konwencja definiuje 

doping w sporcie jako „podawanie sportowcom lub używanie przez nich farmakologicznych 

klas środków dopingujących oraz stosowanie metod dopingowych”26. 

To właśnie Konwencja Antydopingowa Rady Europy była jednym z głównych 

impulsów do utworzenia, z inicjatywy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl), 

10 listopada 1999 r. w Lozannie niezależnej fundacji27 jaką jest Światowa Agencja 

Antydopingowa (WADA). Najważniejszym dokumentem WADA jest Światowy Kodeks 

Antydopingowy (dalej Kodeks), który jest podstawowym i uniwersalnym dokumentem, na 

którym oparty jest Światowy Program Zwalczania Dopingu w Sporcie28. Celem głównym jego 

powstania jest harmonizacja zasad antydopingowych i regulacji w obrębie organizacji 

sportowych na całym świecie. Kodeks zawiera w szczególności definicje i zasady 

postępowania, jakie obowiązują przed organami dyscyplinarnymi oraz kary za naruszenie 

przepisów antydopingowych.  

Unia Europejska ze względu na brak w pierwotnym prawie wspólnotowym podstaw 

prawnych dających możliwość ustalania wspólnej polityki sportowej przez dosyć długi czas nie 

wydała żadnego aktu prawnego, który regulowałby kwestie dopingu w sporcie. Sytuacja 

 
25 Art. 1 Konwencji Antydopingowej.   
26 Art. 2. Konwencji Antydopingowej.  
27  R. Orzechowski, Wiecznie przegrani. O dopingu w sporcie, Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie, z. 5 

2016, str.121. 
28 Michał N. Analiza wyników badań ankietowych na temat odpowiedzialności dyscyplinarnej sportowców za 

stosowanie środków i metod niedozwolonych z perspektywy wyzwań współczesnego sportu; QUALITY IN 

SPORT 2 (3) 2017, s. 76. 
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zmieniła się w roku 2009, to jest po wejściu w życie podpisanego w Lizbonie 13 grudnia 2007 

r. Traktatu Lizbońskiego. Na mocy art. 6 Traktatu z dnia 25 marca 1957 o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej (dalej Traktat) Unia uzyskała kompetencje do podejmowania działań w zakresie 

sportu. 

Art. 165 ust. 1 Traktatu Unii uwzględnia szczególny charakter sportu, jego struktury i 

dobrowolność oraz jego społeczną i edukacyjną funkcję. Ustęp 2 tego artykułu w sposób 

jednoznaczny określa, że działania Unii powinny zmierzać do rozwoju europejskiego wymiaru 

sportu poprzez popieranie uczciwości i dostępności we współzawodnictwie sportowym oraz 

współpracy między podmiotami odpowiedzialnymi za sport, jak również poprzez ochronę 

integralności fizycznej i psychicznej sportowców, w szczególności tych najmłodszych29. 

 Zapisy związane z dopingiem znalazły się w pozalegislacyjnym dokumencie przyjętej 

przez Komisje Europejską w lipcu 2007r. zwanym „Biała Księga na temat sportu”. W 

dokumencie tym znajduje się cały punkt poświęcony walce z dopingiem, w którym bardzo 

mocno podkreślone zostało zagrożenie, jakie doping stwarza dla całego świata sportu.   

 

 

Sytuacja prawna osób transpłciowych i interpłciowych30 
 

Na poziomie międzynarodowym prawo do równości i wolności od dyskryminacji na 

podstawie płci jest wyraźnie zaakcentowane w normach wielu dokumentów. W szczególności 

mamy tu na uwadze takie akty, jak: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948), 

Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (1976) oraz Międzynarodowy Pakt 

Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych (1976). Promowanie równości płci w 

sporcie znajduje swój najsilniejszy wyraz w przyjętej w 1979 r.  Konwencji w Sprawie 

Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (Artykuł 10g).  

Na poziomie europejskim najważniejszym aktem prawnym pozostaje Europejska 

Konwencja o Prawach Człowieka z 1950 r. (EKPC), która wdraża kilka zasad ustanowionych 

przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka, takich jak wolność od dyskryminacji z 

jakiegokolwiek  powodu, w tym płci (zob. art. 14 EKPC i protokół nr 12 EKPC). 

 
29

 Art. 165 ust. 2 Traktat z dnia 25 marca 1957 o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany 

uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony (Dz. U. 2004 nr 90 poz. 864/2) 
30 Rozdział opracowany na podstawie Patel, S. (2021). Gaps in the protection of athletes gender rights in sport- a 

regulatory riddle. The International Sports Law Journal, 21(4), 257–275. https://doi.org/10.1007/s40318-021-

00182-2 
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W rodzinie prawa europejskiego należy także wskazać na Artykuł 14 brytyjskiej 

Ustawy o Prawach Człowieka z 1998 r., wprowadzający zakaz dyskryminacji w korzystaniu z 

praw człowieka. Brytyjska Ustawa o Równości z 2010 r. zapewnia jeszcze szerszą ochronę i 

chroni osoby przed dyskryminacją ze względu na wyróżnione cechy, w tym płeć oraz zmianę 

płci. Z kolei Ustawa o Uznawaniu Płci z 2004 r. przyznała osobom transpłciowym prawo do 

ubiegania się o prawne uznanie ich nowo zmienionej płci. W tym miejscu należy zaznaczyć, że 

w polskim porządku prawnym nie istnieją żadne regulacje, których adresatem byłaby sytuacja 

osób transpłciowych w sporcie. Powyższy problem nie jest nawet przedmiotem ogólnej debaty 

publicznej, na co wskazują zaledwie pojedyncze publikacje prasowe i audycje radiowe. 

Jeżeli chodzi o rzeczywistość prawną funkcjonującą w sporcie, to przeprowadzanie 

badań cech zewnętrznych zawodniczek przez IAAF stało się powszechne w latach 30. XX 

wieku, a następnie w latach 60. zostało zastąpione testami płciowymi „peek and poke”. Wraz z 

rozwojem technologii i jej coraz większą dostępnością, testy genetyczne i hormonalne, takie 

jak „test ciałek Barra” stały się standardową procedurą, zastosowaną na szeroką skalę podczas 

Letnich i Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 1968 roku. Badania te opierały się na testach na 

obecność chromosomu Y i wychodziły z założenia, że posiadanie tego męskiego chromosomu 

u zawodniczek zwiększa ich możliwości sportowe. Przyjęta wówczas metoda, po latach 

stosowania, ujawniła swoją niespójność i zawodność. Okazało się bowiem, że chromosomy Y 

w niewielkim stopniu wpływają na wynik sportowy, a nadto ponad wszelką możliwość 

wykazano, że mogą one występować naturalnie u mężczyzn i kobiet. Obowiązkowe testy 

chromosomowe i genetyczne zostały ostatecznie zniesione przez IAAF i MKOl w 2000 r. i 

zostały zastąpione nową procedurą medyczną. Uwzględniając najnowsze ustalenia z zakresu 

medycyny, a zwłaszcza aspekt zdrowotny, IAAF w 2006 roku opracowało Politykę Weryfikacji 

Płci, której podstawowym założeniem jest upodobnienie do siebie kobiet pod względem 

hormonalnym. Na tej podstawie urzędnicy bądź sami rywalizujący sportowcy mogli 

protestować przeciwko zakwalifikowaniu innego zawodnika do zawodów w danej kategorii 

płciowej, co w efekcie mogło skutkować skierowaniem na obowiązkowe leczenie. 

W maju 2011 r. IAAF zastąpiła swoją politykę Ustawą o Hiperandrogenizmie, która 

skoncentrowana była na ustaleniu stopnia przewagi, jaką cieszy się kobieta sportowiec ze 

zdiagnozowaną u niej powyższą jednostką chorobową. Dla przypomnienia należy wskazać, że 

termin ten używany był do opisu kobiet, u których poziom hormonów androgenowych 

wykraczał poza ustalone normy tj. powyżej (10 nmol/l). 

W 2018 roku IAAF ogłosiło wdrożenie ustawy o Zasadach Kwalifikowalności do 

Kategorii Kobiet (Sportowcy z Różnicami w Rozwoju Płci (DSD)). Ustawa ta wymagała od 
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„biologicznie męskich” kobiet sportowców z wykrytym chromosomem 46 XY DSD, u których 

materiał genetyczny ma działanie androgenizujące, zmniejszenia poziomu testosteronu do tego, 

jaki przyjęto jako standardowy zakres dla kobiety (poniżej 5 nmol/l), poprzez zastosowanie 

terapii hormonalnej. Sportsmenki musiały utrzymywać ten obniżony poziom przez co najmniej 

sześć miesięcy, jako warunek uczestnictwa w biegach na dystansach między 400m a 1500m. 

Jeżeli chodzi o MKOl, to pierwsza polityka skierowana do osób transpłciowych została 

wprowadzona w 2004 roku. Negatywny wpływ na porozumienie w sprawie wprowadzenia 

regulacji, dotyczących zmiany płci w sporcie wywarł Sztokholmski Konsensus w Sprawie 

Zmiany Płci w Sporcie. Jego główne założenia przewidywały, że aby zakwalifikować się do 

udziału w zawodach po okresie dojrzewania, sportowiec musi udowodnić, że przeszedł 

chirurgiczną operację wprowadzającą zmiany anatomiczne wewnętrzne i zewnętrzne, posiada 

prawne uznanie przypisanej płci i przechodził terapię hormonalną przez co najmniej dwa lata, 

aby ograniczyć wszelkie korzyści związane ze zmianą płci.  

Komisja Medyczna MKOl zaktualizowała swoją polityką w 2015 r. Transpłciowi 

sportowcy płci męskiej kwalifikowali się do rywalizacji w kategorii męskiej bez ograniczeń. 

Transpłciowi sportowcy płci żeńskiej byli uprawnieni do startu, jeśli zadeklarowali, że: przez 

co najmniej cztery lata ich prawna tożsamość płciowa to kobieta; jeśli ich poziom testosteronu 

pozostawał poniżej 10 nmol/L przez co najmniej dwanaście miesięcy przed zawodami i jeśli 

zgodzili się na monitorowanie ich poprzez testy. 

IAAF ponownie podjęło tematykę transpłciowych zawodników, tworząc w 2019 r 

“Eligibility Regulations for Transgender Athletes”. Od czasu wprowadzenia w życie powyższej 

regulacji, transpłciowa lekkoatletka musi złożyć oświadczenie, że jej tożsamość płciowa to 

kobieta; musi wykazać, że jej poziom testosteronu nie przekracza 5 nmol/l przez co najmniej 

dwanaście miesięcy i musi ten poziom utrzymać tak długo, jak chce brać udział w dyscyplinach 

lekkoatletycznych w kategorii żeńskiej. Tym samym IAAF zaakceptowało, że przepisy z 2011 

r. były prima facie dyskryminujące, ponieważ zasady kwalifikacji opierały się na 

przynależności płciowej. Nie zgodziło się natomiast z tezą, że nastąpiła tu jakakolwiek 

niewłaściwa dyskryminacja. IAAF stwierdziło, że sportowcy z chromosomem 46 XY DSD są 

biologicznie mężczyznami i zasadniczo różnią się od biologicznych kobiet w jednej cesze, którą 

uznano za kluczową w wynikach sportowych (testosteron), a co z kolei uzasadnia podział na 

kategorie męską i żeńską. 

Stanowisko to podzielił CAS (Court of Arbitration for Sport - Sportowy Sąd 

Arbitrażowy), który doszedł do wniosku, że istnieją naukowe podstawy do stosowania 

testosteronu jako wyznacznika różnic pomiędzy mężczyznami i kobietami wprowadzonego w 
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Ustawach sportowych i z tego względu IAAF może kontynuować swoją politykę. CAS 

stwierdził, że zastosowane regulacje prawne, pomimo pewnych kontrowersji co do oceny 

medycznej, nie są nieproporcjonalne wobec nadrzędnego celu, którym jest zachowanie 

uczciwości w zawodach. 

Jak widać stopień skomplikowania wewnętrznej regulacji sportu niejako zatarł granice 

między prawem formalnym a normatywnymi zasadami sportu, prowadząc do powstania 

międzynarodowych przepisów sportowych. Nasuwa się zatem słuszne pytanie, czy sport 

funkcjonuje i zachowuje się w sposób na tyle globalny i zarazem autonomiczny, aby stworzyć 

odrębny system zwany już teraz jako Lex Sportiva. Pojęcie to zostało użyte do opisania zbioru 

praw tworzonego przez międzynarodowe organizacje i stowarzyszenia sportowe, a nie przez 

państwa. Kluczowym aspektem istnienia Lex Sportiva jest rozstrzyganie sporów sportowych 

przez CAS, którego decyzje dotyczące udziału sportowców w zawodach, jak na razie, są 

wyłącznie wiążące. 

W wyniku powyższych działań prowadzonych przez międzynarodowe organizacje 

sportowe, pojawiła się istotna luka w ochronie praw sportowców. Dotyczy ona braku 

możliwości wyegzekwowania od tych organizacji przepisów dotyczących praw człowieka oraz 

pociągania ich do odpowiedzialności za naruszenia tych praw w ramach podejmowanych przez 

nich działań zarówno prawnych, jak i pozaprawnych. Powyższy problem zauważyła 

Organizacja Narodów Zjednoczonych, która złożyła amicus curiae do CAS w sprawie Semenya 

przeciwko IAAF, odnosząc się do niezgodności zasad kwalifikowalności z międzynarodowymi 

prawami człowieka. Rada Praw Człowieka ONZ stanęła na stanowisku, że traktowanie 

transpłciowych sportowców w ten sposób przebiega poza równością i brakiem dyskryminacji, 

tym samym skutecznie zagrażając ochronie innych praw. 

Na poziomie regionalnym zarówno Europejski Trybunał Praw Człowieka, jak i 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) są gotowi coraz częściej interweniować 

w sportowej przestrzeni prawnej, chociaż żadna z rozpoznawanych spraw nie dotyczyła, jak do 

tej pory, dyskryminacji ze względu na płeć lub gender w sporcie z uwagi na poruszany w 

niniejszym opracowaniu problem. UE wykazując swoje uprawnienia do rozstrzygania tego typu 

sporów, powołała się na art. 165 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz przepisy 

zawarte w Białej Księdze UE na temat sportu. W ocenie zgodności przepisów sportowych z 

prawem wspólnotowym zwrócono w pierwszej kolejności uwagę na to, że Biała Księga UE 

obejmuje w ramach specyfiki sportu „odrębne rywalizacje mężczyzn i kobiet”. Można zatem 

założyć, że zasady kwalifikowalności chroniące obie kategorie płci mogą być specyficzne dla 
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sportu, a zatem wyłączone spod mocy prawa w obecnym systemie. Implikacje tego założenia 

wykraczają poza ramy sportu i stają się automatycznie problemem praw człowieka. 

W Wielkiej Brytanii możliwość ingerencji rządu w sprawy sportowe jest ograniczona, 

co wpływa także na orzeczenia sądów. Sądy najczęściej niechętnie interweniują w sprawach 

sportowych, a zamiast tego zdają się na autorytet organu zarządzającego. Prawdopodobnie 

ranga wydarzeń sportowych, autorytet MKOl oraz sam ruch olimpijski przyczyniają się do 

pogłębiania tego zjawiska.  

Wnioski 
 

 

 Sytuacja prawna osób trans- oraz interpłciowych w sporcie pozostaje daleka od ideału. 

Mimo wielu alternatywnych rozwiązań problemu, stanowisko MKOl pozostaje w tej sprawie 

od lat niezmienne. Zawodniczki i zawodnicy są zobowiązani obniżyć swój naturalny poziom 

testosteronu w celu przystąpienia do rywalizacji w określonych dyscyplinach. Z biologicznego 

punktu widzenia jest to dla nich niewątpliwie krzywdzące. Takim rozstrzygnięciom brakuje 

także prawnego uzasadnienia. Otóż każda z ustaw antydopingowych stwierdza jasno, iż 

dopingiem jest jedynie substancja lub metoda, którą zawodnik/zawodniczka stosuje w celu 

polepszenia swoich parametrów fizycznych i zdobycia przewagi nad współrywalami. Z 

powołanej definicji wprost wynika, iż bycie osobą transpłciową lub interpłciową nie stanowi 

dopingu. Ingerencja ze strony MKOl w naturalne funkcjonowanie organizmu stoi zatem w 

oczywistej sprzeczności z międzynarodowymi prawami człowieka gwarantującymi wolność od 

wszelkich przejawów dyskryminacji.  

Problem narodził się z faktu, iż dopuszczenie zawodniczek z DSD lub zawodników 

transpłciowych do udziału w kategoriach kobiecych odbiera z kolei zawodniczkom bez 

zaburzeń prawo do uczciwej rywalizacji, ponieważ, jak wykazały badania, ich sprawność 

fizyczna pozostaje bezsprzecznie niższa. Konflikt tych dwóch interesów (prawa do uczciwej 

rywalizacji i do niedyskryminacji) widać szczególnie wyraźnie w cytowanym wcześniej w 

podrozdziale o prawie międzynarodowym i Unii Europejskiej Artykule 165. ust. 1: „działania 

Unii powinny zmierzać do rozwoju europejskiego wymiaru sportu poprzez popieranie 

uczciwości i dostępności we współzawodnictwie sportowym (...) jak również poprzez ochronę 

integralności fizycznej i psychicznej sportowców”.  

W ostatnim czasie zdaje się, że świat sportu zaakceptował obowiązujące regulacje. Na 

ostatnich Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 2020 dopuszczono nawet do rywalizacji w 

kategorii żeńskiej zawodniczkę transpłciową z Nowej Zelandii - Laurel Hubbard. Zawodniczce 



20 

nie udało się wywalczyć żadnego medalu, stąd też jej występ nie spotkał się z szeroką falą 

krytyki w związku z jej zmianą płci i domniemaną przewagą nad pozostałymi uczestniczkami. 

Niemniej jednak problem pozostaje aktualny i czeka na swoje właściwe rozwiązanie, które 

ewidentnie stanowi wyzwanie zarówno od strony prawnej, jak i etycznej. Najlogiczniejsze 

wydawałoby się podzielenie zawodników na kategorie wyłącznie na podstawie ich możliwości 

sportowych, tzn. na przykład mierząc ich parametry fizyczne, takie jak zdolność do 

wytwarzania tkanki mięśniowej lub hemoglobiny. Wiązałoby się to z kolejnymi 

kontrowersjami i krytyką ze strony społeczeństwa przyzwyczajonego do tradycyjnego podziału 

na kategorie mężczyzn i kobiet. Czy zatem należy poświęcić dobro jednostek dla zachowania 

obowiązującego od zawsze porządku? Autorki pozostawiają czytelników z takim właśnie 

pytaniem. 
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