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Drogie Osoby Wolontariackie,

dziękuję Wam za dotychczasowe wsparcie naszych działań  

i jestem przekonany, że będziecie z nami w kolejnych latach.

Wasz wkład wiele dla mnie znaczy, zwłaszcza w czasie 

światowej pandemii, czasu poza czasem. 

Mam nadzieję, że niedługo świat wróci do normalności, a nasze 

Stowarzyszenie będzie kontynuowało spotkania, warsztaty  

i wydarzenia nie tylko w wersji online.

Wasze wsparcie przyda się nam zwłaszcza w planowanym  

VI Trójmiejskim Marszu Równości oraz Tygodniu Równości. 

Energia, pasja, inne spojrzenie i perspektywy, potrzeba 

pomagania innym i zmieniania otaczającej rzeczywistości, 

ale też zwykła ciekawość i chęć podzielenia się sobą to napęd 

działań wolontariackich. 

Jeśli wśród osób czytających te słowa są takie, które jeszcze 

nie zaangażowały się w pracę  razem z nami, to gorąco 

namawiam: odezwijcie się do nas - na końcu tego mini-

poradnika znajdziecie informacje, jak można do nas dołączyć 

i jak nas wesprzeć. 

Serdecznie dziękuję Drogie Osoby w imieniu swoim, Zarządu 

Stowarzyszenia na Rzecz Osób LGBT Tolerado oraz osób 

członkowskich, że chciałyście podzielić się sobą.

Wszystkiego dobrego!

Jacek Jasionek, 

Prezes Tolerado
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To ludzie, którzy dobrowolnie i bez wynagrodzenia niosą 

pomoc,  angażują się w pracę na rzecz osób i instytucji 

działających w różnych  obszarach życia społecznego. 

Można ich spotkać m.in. w domach  dziecka, hospicjach, 

domach pomocy społecznej, muzeach  i schroniskach dla 

zwierząt. Pracują w instytucjach publicznych, organizacjach 

pozarządowych, placówkach kultury, sportu i wielu innych. To 

wolontariusze.

Przed podjęciem takich aktywności, warto wiedzieć, czym 

jest  wolontariat. Każdy ma swoje pojęcie o wolontariacie 

– jednym kojarzy  się z towarzyszeniem chorym, 

niepełnosprawnym, rehabilitacją,  opieką nad dziećmi  

w domach dziecka, szpitalach.  Dla innych wolontariat 

to zbiórki pieniędzy, żywności, bezpłatne  porady prawne, 

tłumaczenia. Każdy buduje swoje skojarzenia  dotyczące 

wolontariatu na bazie wcześniejszych doświadczeń. Warto to 

pojęcie sprowadzić do wspólnego mianownika, podać 

wyróżniki pracy wolontarystycznej.

Centrum Wolontariatu, z którego strony zaczerpnęliśmy 

ten opis, definiuje wolontariat jako świadomą,  dobrowolną 

działalność podejmowaną na rzecz innych, wykraczającą poza 

więzi rodzinno – przyjacielsko – koleżeńskie.

Wolontariuszem jest każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, 

ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia 

na rzecz organizacji, instytucji lub osób indywidualnych 

wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne

Zasady wolontariatu zostały opisane w ustawie o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie   uchwalonej w 2003 

roku. 1

Zasady, na jakich może odbywać się wolontariat określa ustawa 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  Warto, 

abyś jako wolontariusz/ka miał/a świadomość swoich praw  

i obowiązków z których możesz korzystać angażując się  

w wolontariat.

Obowiązki: 

Musisz posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania 

odpowiednie do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń, 

masz obowiązek wykonywania świadczeń zgodnie z zawartym 

porozumieniem.

Prawa: 

1. Masz prawo  zawrzeć porozumienie o współpracy   

z organizacją lub instytucją,  na rzecz której działasz jako 

wolontariusz/ka. 

W porozumieniu musi zostać określony  zakres Twoich 

obowiązków,  okres trwania  porozumienia,  oraz inne kwestie 

ważne dla Ciebie i placówki, w której działasz.

- Jeśli Twój wolontariat trwa  dłużej niż 30 dni, to 

porozumienie musi byś zawarte w formie pisemnej.

- Jeśli Twój wolontariat trwa  nie dłużej niż 30 dni,  to 

porozumienie  może być ustne, ale masz prawo żądać 

potwierdzenia go na piśmie.

2. Masz prawo otrzymać pisemne zaświadczenie o odbywaniu 

przez Ciebie wolontariatu, w tym o zakresie Twojej pracy.

3. Na Twoją prośbę korzystający może wystawić pisemną 

opinie na temat Twojego wolontariatu.

4. Masz prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 

wypadków  oraz innego  zaopatrzenia z tytułu wypadków lub 

chorób zawodowych.

5. Masz prawo uzyskać informację o ryzyku dla zdrowia  

Kim 
są 
wolontariusze?

Prawa 
i obowiązki
w wolontariacie

1. źródło: www.wolontariat.org.pl 
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i bezpieczeństwa wynikającego z wykonywanych przez Ciebie 

czynności oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

6. Masz prawo do  odpowiednich środków ochrony 

indywidualnej w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń 

związanych z ich wykonywaniem.

Motywacja dla wolontariuszy

Wyznaczenie jasnego celu: Uprzednio ustalone zamierzenia 

są podstawą motywacji wolontariuszy w większości sytuacji. 

Powierzając im zadanie, powinniśmy przedstawić jego istotę  

i główne założenie. Wolontariusze muszą wiedzieć, czego 

mogą się spodziewać, aby dobrze mogli wykonać swoją 

pracę. 

Dzielenie się wynikami: Świetnym motywatorem jest często 

wiedza na temat wyników/skutków ich działania oraz wpływu 

jaki mieli na sukces przedsięwzięcia. Warto uświadomić 

osobom angażującym się w wolontariat, ile wart jest ich 

osobisty wkład w dane wydarzenie. Przykładowo, powinni 

zostać poinformowani, na co przeznaczane są finanse, które 

pomagali zbierać. 

Okazanie wdzięczności i uznania: wolontariusze/wolontariuszki 

nie robią tego dla pieniędzy, rzadko też zależy im   na 

innego rodzaju świadczeniach. Czerpią radość z samego 

uczestnictwa w jakiejś sprawie i nie narzekają na warunki 

pracy, które często bywają ciężkie. Największym uznaniem 

dla nich są szczere wyrazy wdzięczności. Słowo „dziękujemy” 

nic nie kosztuje, za to można je wyrazić na wiele ciekawych 

sposobów, np.: w biuletynie przedstawić najbardziej 

zaangażowane osoby, ukazując ich ogromny wkład 

w  działalność (wraz z fotografią). 

Inna propozycja to wywieszenie zdjęć najbardziej 

efektywnych wolontariuszy/wolontariuszek na gazetce lub  

w gablocie.

Działania kreatywne: 

Pamiętajmy, że ludzie są różni - każdy ma inny charakter 

oraz potrzeby, które determinują sposób w jaki możemy na 

nie wpływać. Coś, co aktywizuje jedną osobę, nie musi tak 

samo oddziaływać na drugą. Dlatego wszelkie kreatywne  

i niestandardowe pomysły mogą mieć skuteczny i pozytywny 

oddźwięk w motywowaniu wolontariuszy. 

Kodeks Etyczny Wolontariusza

• Będę wypełniać wszystkie zadania związane z przyjętą 

rolą.

• Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie 

spełnić.

• W przypadku niemożności wywiązania się 

ze zobowiązań, poinformuję o tym organizatora projektu.

• Zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, 

będę unikać zachowań, które mogą być 

niewłaściwie rozumiane.

• Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.

• Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych 

rzeczy od innych osób.

• Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.

• Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem.

• Będę działać w zespole.

• Będę osobą, na której można polegać.

• Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując 

to, czego się ode mnie oczekuje.

• Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest nieodłączną 

częścią każdej dobrze wykonanej pracy.

• Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem/

wolontariuszką. 
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Pierwsza 
pomoc

Jeśli zdarzy się, że będziecie uczestniczyć  w takich 

wydarzeniach jak marsze równości, manifestacje czy 

w jakichkolwiek innych, dużych zgromadzeniach, warto, 

żebyście pamiętali/pamiętały o najważniejszych zasadach 

związanych z bezpieczeństwem swoim i innych osób.

INSTRUKCJA UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Aby twoja pomoc była skuteczna, musisz postępować według 

zasad, a wszystkie wykonywane przez ciebie czynności 

powinny następować w określonej kolejności.

OCENA STANU POSZKODOWANEGO 

ZACZYNAMY OD OCENY BEZPIECZEŃSTWA

Postępowanie bezpieczne

Sprawdzanie przytomności lub stopnia świadomości

- podjąć próbę nawiązania kontaktu słownego 

z poszkodowanym, 

- potrząsnąć/klepnąć poszkodowanego w ramię

Jeśli poszkodowany nie reaguje na żadne bodźce, to można 

uznać, że jest nieprzytomny.

Jeżeli będzie zachowany oddech układamy osobę 

nieprzytomną w pozycji bocznej ustalonej.

Sprawdzanie oddychania

- rozluźnić uciskające ubranie,

- sprawdzić odcinek szyjny kręgosłupa,

- przechylić lekko jego głowę na bok i usunąć znajdujące się 

tam ciała obce mogące utrudniać oddychanie.

Gdy poszkodowany leży na wznak, należy:

- odchylić głowę do tyłu, jeśli podejrzewamy obrażenia 

kręgosłupa – trzeba unikać poruszania głową 

poszkodowanego, trzeba wysunąć żuchwę do przodu,

- pochylić się nad ustami i nosem poszkodowanego, aby 

móc wyczuć na policzku prąd wydychanego powietrza, 

obserwować, czy porusza się klatka piersiowa, na okolice 

przepony można położyć dłoń, aby wyczuć ruchy mięśni,

JEŚLI STWIERDZIMY BRAK ODDECHU U POSZKODOWANEGO 

ROZPOCZYNAMY RESUSCYTACJĘ

(patrz rysunek na stronie 7)

URAZY GŁOWY

Objawy

Skóra głowy:

- siniak w miejscu uderzenia,

- niewielkie rozcięcie w miejscu uderzenia,

Czaszka:

- powstanie krwiaka pod skórą głowy wkrótce po urazie – 

podejrzenie złamania kości czaszki,

- ból głowy,

- przejrzysty lub krwisty płyn wyciekający z nosa lub uszu,

Szyja:

- ból lub sztywność karku,

- osłabienie lub uczycie mrowienia i drętwienia w ramionach 

lub nogach – podejrzenie urazu rdzenia kręgowego,

- ciężkiemu urazowi szyi mogą towarzyszyć trudności  

w oddychaniu w następstwie porażenia przepony i mięśni 

klatki piersiowej,

Mózg:

- łagodne wstrząśnienie – ból głowy, nadpobudliwość, 

nudności i wymioty,

- poważne wstrząśnienie – czasowa utrata świadomości, 

możliwe są także drgawki i nudności.



7

Postępowanie

W przypadku lekkiego uderzenia w głowę, obserwuj osobę 

przez kilka godzin. Jeśli nie pojawiają się żadne objawy, uraz 

był łagodny i nie wymaga leczenia.

Jeśli poszkodowany wykazuje którykolwiek z poniższych 

objawów, bezzwłocznie wezwij pogotowie ratunkowe:

- jeśli poszkodowany jest nieprzytomny, ale ma zachowany 

oddech, postępuj z nim jak w przypadku urazu kręgosłupa. 

Unieruchom szyję, trzymając głowę dwiema rękami, pozostań 

w tej pozycji do momentu przybycia pomocy.

- zatamuj krwawienie ze skóry głowy, mocno uciskając ranę 

czystym materiałem. Nie poruszając głową poszkodowanego. 

Połóż drugi kawałek materiału na pierwszy, jeśli zaczyna 

przesiąkać krwią.

- nie uciskaj bezpośrednio rany, jeśli podejrzewasz złamanie 

kości czaszki.

- nie usuwaj żadnych ciał obcych z rany. Przykryj opatrunkiem 

i czekaj na przybycie pomocy medycznej.

- sprawdzaj oznaki życia, w razie potrzeby rozpocznij 

resuscytacje krążeniowo-oddechową.
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URAZY NOSA

Objawy:

- ból, krwawienie z nosa,

- obrzęk okolicy nosa,

- trudności z oddychaniem przez nos.

Postępowanie

- tamuj krwawienie z nosa,

- zmniejsz obrzęk, przyłóż chłodny okład,

- jeśli podejrzewasz poważniejszy uraz lub złamanie wezwij 

pogotowie ratunkowe.

URAZY OCZU

Objawy:

- krwawienie lub zasinienie wokół oka, 

- podwójne widzenie lub utrata wzroku,

- świąd, kłucie lub pieczenie oka,

- nierówne źrenice, 

- zaczerwienienie,

- uczucie „piasku” pod powiekami,

- światłowstręt.

Postępowanie

- jeśli, mruganie lub łzawienie nie pomaga w usunięciu ciała 

obcego, zabierz osobę poszkodowaną w dobrze oświetlone 

miejsce i poleć jej poruszać gałką oczną w różnych kierunkach, 

aż zauważysz drażniący obiekt,

- kiedy, zauważysz ciało obce, delikatnie wypłucz je bieżącą 

wodą,

- jeśli nie możesz znaleźć ani usunąć ciała obcego,  

a poszkodowany nadal odczuwa dyskomfort lub widzi nieostro, 

zakryj oko i zorganizuj pomoc medyczną.

KRWOTOKI

Krwawienie następuje w wyniku przerwania ciągłości skóry 

lub przez naturalne otwory ciała np. usta. Znaczna lub ciągła 

utrata krwi nieuchronnie prowadzi do wstrząsu, z dużym 

ryzykiem uszkodzenia mózgu i nerek.

Postępowanie

- wezwij pogotowie, jeśli krwawienie jest obfite,

- zatrzymaj krwawienie poprzez ucisk rany,

- użyj sterylnych gazików lub czystej tkaniny.

- unieś krwawiącą kończynę podtrzymując ją w górze,

-jeśli trzeba połóż poszkodowanego.

ZŁAMANIA

Objawy:

- ograniczenie ruchomości kończyny, 

- drętwienie, mrowienie,

- silny ból,

- zasinienie,

- obrzęk,

- niezdolność do utrzymania ciężaru ciała na nodze lub 

posługiwanie kończyną górną,

- widoczne przemieszczenie lub zniekształcenie kończyny,

- krwawienie lub uszkodzenie skóry (złamanie otwarte).

Postępowanie

- złamaną kość trzeba unieruchomić razem z dwoma 

sąsiadującymi z nią stawami,

- do unieruchomienia stosujemy środki podręczne. Można 

wykorzystać np. temblak z chusty trójkątnej lub ubiór 

poszkodowanego, podwijając bluzkę,

- do unieruchomienia kończyny dolnej można wykorzystać 

drugą kończynę.

- jeśli złamanie jest otwarte, to w miejscu rany założyć 

opatrunek osłaniający i usztywnić złamaną kończynę oraz 

wezwać pogotowie.

ZWICHNIĘCIA, SKRĘCENIA

Objawy:

- nagły silny ból lub skurcz po stronie urazu,

- nasilanie się bólu podczas próby poruszania kończyną,

- obrzęk w okolicy urazu.

Postępowanie

- unieruchomienie uszkodzonego stawu polega na 

unieruchomieniu dwóch sąsiadujących z nim kości – dotyczy 

k. górnej.

- w razie potrzeby wzywamy pomoc medyczną.
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Zarządzanie 
swoim czasem

Czas jest bardzo ważnym narzędziem i zasobem… 

wszystkiego co robimy. A więc warto włożyć trochę wysiłku 

w dobre zarządzania swoim własnym czasem. Jest nam 

przecież potrzebny do wykonania każdej czynności. Mówiąc 

filozoficznie: nie ma takiego zadania i działania, które możemy 

zrobić bez czasu i poza czasem. Na dodatek czas to wielkie 

wyzwanie: raz „zużyty” czas jest nie od odtworzenia, nie można 

go zmagazynować na zapas, w pewnych sytuacjach bardzo 

nam czasu brakuje, a w innych jakby jest go nadmiar. I jeszcze 

– gdyby tego było mało – bardzo różnie spostrzegamy sam 

upływ czasu: kiedy robimy coś ciekawego, wciągającego 

nas, to czas jakby „leci”, szybko przemija; a wtedy, kiedy nasze 

zadania i działania są nudne, jednostajne, z przymusu, to 

czas zwalnia w naszych głowach i chcielibyśmy, żeby szybko 

przeleciał.

Warto więc tym naszym czasem trochę pozarządzać! I tu 

ważne, aby zapamiętać, że ze względu na specyfikę czasu, 

my właściwy nie zarządzamy samym czasem tylko sobą 

w tym czasie! A więc poniżej kilka rad jak kierować swoimi 

działaniami, aby jak najlepiej wykorzystywać swój czas.

Cele, zadania, działania

Po pierwsze musimy wiedzieć do czego czas jest nam 

potrzebny, a właściwe jak rozdysponować czas który mamy 

na poszczególne czynności, działania, zadania tak, by być 

z tego jak najbardziej zadowolonym i - być może realizując 

różne projektu - mieć poczucie dobrze wykorzystanego i 

efektywnego czasu.

Tu kłania się hierarchia naszych celów i zadań. Musimy przecież 

wiedzieć co jest dla nas najważniejsze, o co chodzi w naszych 

działaniach, życiu zawodowym, społeczny i osobistym. A więc 

warto pomyśleć o swoich dążeniach, marzenia i wynikających 

z nich celach. Najczęściej opisujemy cele za pomocą 

narzędzia, które nazywa się SMART. A więc dobrze, żeby nasz 

cel (cele) był/były:

SMART

 • Specyficzny

 • Mierzalny

 • Atrakcyjny

 • Realistyczny

 • Zaplanowany w czasie (Time)

Takie uSMARTowienie celów ułatwia określenie jakie zadania 

powinniśmy wykonać, aby te nasze cele osiągnąć. I skoro 

znamy już listę swoich zadań, to warto nadać im hierarchię 

– przecież nie będziemy robić wszystkiego naraz. I tu przydaje 

się narzędzia zwane Krzyżem Eisenhowra (tak to ten prezydent 

amerykański, a przedtem dowódca i generał w siłach 

zbrojnych). W tym krzyżu wszystkie zadania można podzielić 

na 4 pola według stopnia ich WAŻNOŚCI dla celu i PILNOŚCI 

pod kątem konieczności wykonania:

Kiedy uporządkujemy nasz działania według tych czterech pól 

warto zobaczyć gdzie jest ich najwięcej. Jeśli w polu WAŻNE-

NIEPILNE to super: prawdopodobnie robimy dużo istotnych dla 

naszych celów działań, a na dodatek dobrze zaplanowanych, 

poukładanych w czasie.

WAŻNE-PILNE oznaczają, że mamy ciągłe „obsuwy”, 

przesunięcia i wprawdzie to co robimy jest istotne, ale niestety 

na ostatnią chwilę. Czy zawsze udaje nam się zdążyć? Jak 

radzimy sobie z takim pośpiechem i stresem, który wywołuje? 
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Co na to nasze otoczenie i współpracownicy” Czy nie jest to 

związane z konfliktami? 

A co, jeśli dużo naszych zdań jest NIEWAŻNA I PILNA? Chyba 

niedobrze? Ciągle coś gonimy na dodatek mało związanego z 

naszymi głównymi celami i dążeniami… 

A NIEWAŻNE-NIEPILNE to już wielkie pytanie „Po co w ogóle 

to robię?” No chyba, że chodzi o relaks i odpoczynek, który 

przecież każdemu jest potrzebny.

Prawa zarządzania czasem

Kiedy już znamy listę swoich istotnych zdań i działań warto 

planując np. dzień, tydzień pamiętać o kilku najważniejszych 

prawach regułach związanych z zarządzania czasem.

Pierwsze reguła to Prawo Pareto (od włoskiego naukowca 

Vilfredo Pareto), zwane też 20/80 lub regułą znaczącej 

mniejszości i nieznaczącej w większości. Ale do rzeczy: prawo 

20/80 mówi nam, że - mniej więc - podczas 20% naszego 

czasu osiągamy 80% efektów, zaś podczas pozostałego 80% 

czasu zaledwie 20% efektów. Dlaczego tak jest? Bo kiedy na 

przykład organizujemy bardzo ważne spotkanie zespołu 

to przecież dużo czasu zajmuje nam przygotowanie tego 

wydarzenia, dogadanie szczegółów, kwestie techniczny, 

a potem podsumowanie, posprzątanie, być może 

przygotowanie i zaprezentowanie raportu. Warto pamiętać o 

tych też różnych czynnościach pomocniczych, dodatkowych, 

rozpoczynających i zakańczających. I tu przywołajmy Prawo 

60/20/20 które mówi, że wtedy, kiedy planujemy cokolwiek, to 

możemy „zająć”, zaplanować, tak naprawdę co najwyżej około 

60% czasu, bo 40 procent zajmą nam czynności pomocnice 

(~20%) i awaryjne, niespodziewane, nieprzewidywalne (~20%). 

Podobno tak jest, czy tego chcemy, czy nie chcemy… 

I skoro jeszcze jesteśmy w mądrościach praw i reguł o to 

warto pamiętać o Prawie perfekcji, które mówi, że dane 

zdanie wypełni… cały czas na nie przeznaczony. Co to znaczy 

w praktyce? Przypomnijmy sobie, na przykład, jakąś pracę 

zaliczeniową w szkole lub na studiach i sytuację kiedy - mając 

dużo czasu – cyzelowaliśmy i udoskonalaliśmy (perfekcyjnie) 

szczegóły, grafikę, stylistykę itp. itd.  A zaś po prostu mijał i 

zadanie rozrastało się coraz bardziej. 

No i jeszcze coś powszechne znanego jako Prawo Murphy’iego 

(nazwa bardzo potoczna), czyli „jeśli coś może się popsuć 

to na pewno się popsuje, i to w najbardziej nieoczekiwanym 

momencie”. I to „coś” i zniszczy cały nasz sumiennie i rzetelnie 

przygotowany plan! Pamiętajmy o tym.

Na zakończenie kilka słów o złodziejach czasu i pożeraczach 

naszej efektywności. A może być to wszystko: internet, 

Facebook, Tik-Tok, telefony, pogaduszki, i najprzeróżniejsze 

nasze umilacze, rozrywacze i zamglacze codzienności. 

Oczywiście każdy z nas potrzebuje oderwani i odpoczynku. 

Ale… jeśli nie mając czasu łapiemy się na tym, że przez ostatnią 

godzinę scrollowaliśmy Instagram, to powinien być to wielki 

sygnał alarmowy, że coś jest nie tak! Jak sobie z tym poradzić? 

Po pierwsze świadomość i obserwacja takich właśnie 

„czarnych dziur”. No i aktywne zarządzani nimi: ograniczanie, 

pilnowanie, aby nie zawładnęły naszym dniem i nie zniszczyły 

naszej efektywności. Czasem sytuacja może tak wymknąć się 

nam spod kontroli, że złodzieje czasu wręcz będą uzależniać. 

Warto wtedy skorzystać z zewnętrznej pomocy, porozmawiać 

z kimś życzliwym lub fachowcem w dziedzinie zarządzania 

czasem: coachem, psychologiem.

A więc powodzenia i czasu w dziedzinie zarządzania czasem!

Tekst przygotował: Piotr Ławacz, psycholog

www.piotrlawacz.pl
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Słowniczek

Przygotowaliśmy dla Was obszerny słowniczek pojęć. Ciekawe, 

czy wszystkie z tych pojęć były Wam znane? 

Agender (apłciowość) - wariant niebinarnej tożsamości 

płciowej, w którym osoba przeżywa siebie jako nieposiadającą 

płci, nieidentyfikującą się z żadną płcią. 

AFAB (assigned female at birth) - osoba z przypisaną przy 

urodzeniu płcią żeńską. 

Alloseksualność - dotyczy osób, które odczuwają pociąg 

do jednego lub większej ilości potencjalnych partnerów. 

Z naukowego punktu widzenia, większość z nas jest więc 

alloseksualna.

AMAB (assigned male at birth) - osoba z przypisaną przy 

urodzeniu płcią męską. 

Androfilność - pociąg seksualny i romantyczny do osób 

charakteryzujących się męską ekspresją płciową oraz wobec 

cech postrzeganych jako tradycyjnie męskie. 

Antyandrogeny - substancje blokujące androgenowe efekty 

testosteronu i jego pochodnych na różnych etapach ich 

produkcji lub działania. 

Aromantyczność - brak pociągu romantycznego.

Aseksualność - wariant tożsamości/orientacji seksualnej,  

w którym osoba nie odczuwa lub odczuwa obniżony poziom 

pociągu seksualnego. Osoby aseksualne, choć nie odczuwają 

pociągu seksualnego (lub jest on obniżony) wobec jakiejś płci, 

mogą angażować się w związki romantyczne z innymi ludźmi, 

niektóre mogą również uprawiać seks.

Bigender (dwupłciowość) - wariant niebinarnej tożsamości 

płciowej, w którym osoba przeżywa swoją płeć zarówno jako 

męską, jak i kobiecą, niekoniecznie w równomiernym stopniu. 

Binarność płci - podział płci na dwie, rozłączne i stanowiące 

swoje przeciwieństwa, kategorie - męskość i kobiecość. 

Binder („spłaszczak”) - element garderoby stosowany przed 

operacją chirurgicznej rekonstrukcji klatki piersiowej służący 

do spłaszczania piersi. Jest wykorzystywany zazwyczaj w celu 

uzyskania męskiego wyglądu klatki piersiowej. 

Biromantyczność - pociąg romantyczny wobec osób dwóch 

lub więcej płci.

Biseksualność - wariant tożsamości/orientacji seksualnej,  

w którym osoba odczuwa pociąg seksualny i romantyczny - 

niekoniecznie o tym samym nasileniu - do kobiet i mężczyzn. 

Alternatywna definicja mówi o pociągu seksualnym do osób 

własnej oraz innej płci. 

Cechy płciowe - w piśmiennictwie stosowane są dwa sposoby 

kategoryzowania cech płciowych. Jeden zakłada podział na 

cechy pierwszorzędowe (do których zalicza się m. in. gonady 

i narządy płciowe) i drugorzędowe (jak np. specyficzna 

sylwetka, specyficzne owłosienie, specyficzna barwa głosu). 

Drugi sposób wyróżnia trzy kategorie: cechy pierwszorzędowe 

(gonady), drugorzędowe (narządy płciowe) i trzeciorzędowe 

(np. specyficzna sylwetka, specyficzne owłosienie, specyficzna 

barwa głosu).

Cisnorma – założenie, że istnieją tylko dwie binarne płcie,  

a osoby rodzą się z tożsamością płciową, która jest właściwa i 

powinna taka pozostać przez całe życie. 

Cispłciowość - stan zgodności pomiędzy płcią przypisaną  

a odczuwaną tożsamością płciową.

Cissekszizm - system poglądów utrzymywany przez wielu 
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ludzi w oparciu o założenie, że wszyscy ludzie są cispłciowi, 

związana z tym dyskryminacja osób transpłciowych.

Coming-out - pojęcie funkcjonujące w dwóch znaczeniach: 

1) odnosi się do procesu odkrywania, eksplorowania i rozwoju 

swojej tożsamości/orientacji seksualnej lub tożsamości 

płciowej w sytuacji, gdy jest ona inna niż społecznie 

domniemana (czyli heteroseksualna i (lub) cispłciowa);  

2) opisuje ujawnianie swojej tożsamości/orientacji seksualnej 

lub tożsamości płciowej przed innymi osobami. 

Cross-dressing - zakładanie stroju i przyjmowanie ekspresji 

płciowej stereotypowo charakteryzujących płeć przeciwną. 

Może wynikać z różnych motywacji: od seksualnej (w przypadku 

transwestytyczności fetyszystycznej) po artystyczną 

(w przypadku drag queens i drag kings). 

Deadname - określenie stosowane przez osoby transpłciowe 

na imię/imiona nadane im przy urodzeniu w odróżnieniu  

od imienia/imion, które jest/są zgodne z odczuwaną płcią. 

Demiromantyczność - pociąg romantyczny jedynie po 

nawiązaniu głębokiej więzi.

Demiseksualność - odczuwanie pociągu seksualnego do 

danej osoby jedynie w przypadku nawiązania silnej więzi 

emocjonalnej z nią.

Desisters - określenie odnoszące się do osób 

doświadczających w dzieciństwie dysforii płciowej, która 

w kolejnych etapach rozwoju zanikła, a one same 

zidentyfikowały się z płcią przypisaną przy urodzeniu. 

Detranzycja - proces mający na celu odwrócenie lub 

minimalizację cech płciowych wykształconych na skutek 

postępowania hormonalnego i (lub) chirurgicznego u osoby 

ujawniającej niezgodność płciową. 

Drag king - postać sceniczna kreowana najczęściej 

przez kobietę, która w sposób przerysowany i satyryczny 

przedstawia kulturowy wizerunek męskości. Drag king jest 

kreacją sceniczną, więc nie wiąże się w żaden szczególny 

sposób z tożsamością płciową lub seksualną artystki. 

Drag queen - postać sceniczna kreowana najczęściej 

przez mężczyznę, która w sposób przerysowany i satyryczny 

przedstawia kulturowy wizerunek kobiecości. Drag queen 

jest kreacją sceniczną więc nie wiąże się w żaden szczególny 

sposób z tożsamością płciową lub seksualną artysty. 

„Dwójka” - potoczne określenie operacji mających na 

celu usunięcie gonad i narządów płciowych niezgodnych 

z odczuwaną płcią np. panhisterektomii, która zwykle jest 

drugim etapem chirurgicznej korekty płci u transpłciowych 

mężczyzn lub orchidektomii w przypadku transpłciowych 

kobiet. 

Dysforia płciowa - cierpienie/dyskomfort wynikające  

z rozbieżności między płcią przypisaną i tożsamością płciową. 

Najczęściej, choć nie zawsze, wiąże się z pragnieniem 

poddania się oddziaływaniom mającym na celu korektę płci. 

Dyskryminacja - niewłaściwe, wybiórcze, krzywdzące, 

nieuzasadnione i niesprawiedliwe traktowanie poszczególnych 

jednostek z powodu ich przynależności grupowej.

Ceteroromantyczność - pociąg romantyczny wobec osób  

o niebinarnej tożsamości płciowej.

Ekspresja płciowa, rola płciowa (repertuar zachowań 

płciowych) - sposób wyrażania i komunikowania własnej 

tożsamości płciowej poprzez mające ją odzwierciedlać 

zachowania, ubiór, makijaż czy manieryzmy. 

Enbyfobia - postawa niechęci i wrogości wobec osób 

niebinarnych.

Euforia płciowa - stan zadowolenia z uzyskiwanej zgodności 

między wyglądem i (lub) ekspresją płciową a tożsamością. Dla 

części osób transpłciowych to ona, a nie dysforia, stanowi siłę 

napędową tranzycji. Euforia rozumiana jest tu w kategoriach 

pozytywnych, a nie psychopatologicznych czy nadmiarowych. 

Falloplastyka - zabieg chirurgiczny polegający na 

wytworzeniu prącia przy wy-korzystaniu tkanek z różnych 

części ciała, np. uda, ramienia. 

Femmefobia - niechęć wobec kobiecości i osób kobiecych, 
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a więc nie tylko kobiet, ale np. drag queens, kobiecych 

mężczyzn.  

Gatekeeping - zjawisko kontrolowania lub utrudniania 

dostępu do procesu tranzycji przez środowiska profesjonalne. 

Może przyjmować postać mnożenia wymogów medycznych 

i prawnych niezbędnych do rozpoczęcia procesu tranzycji. 

Gender - pojęcie najczęściej stosowane na określenie 

płci definiowanej społecznie i kulturowo, a zatem - zbioru 

preferencji, zachowań czy cech mających charakteryzować 

w danej kulturze/społeczeństwie mężczyzn, kobiety lub osoby 

innej płci. W płaszczyźnie psychologicznej aspekty te znajdują 

odzwierciedlenie w takich zjawiskach, jak rola płciowa (gender 

role) lub tożsamość płciowa (gender identity). Wprowadzenie 

tego pojęcia miało podkreślić odrębność kulturowych 

aspektów płci (gender) od jej aspektów biologicznych (sex). 

Rozróżnienie to jednak zostało poddane gruntownej krytyce  

w obrębie trzeciej fali feminizmu i teorii queer. 

Genderfluid - wariant niebinarnej tożsamości płciowej, 

w którym osoba przeżywa swoją płeć jako podlegającą 

zmianom na przestrzeni czasu. 

Genderqueer - wariant niebinarnej tożsamości płciowej,  

w którym osoba z rozmysłem podważa zasadność stosowania 

etykiet tożsamościowych dla określania płci. Wiąże się  

z aktywnym eksplorowaniem i kwestionowaniem podziałów 

na męskość i kobiecość. 

Gonadektomia - zabieg chirurgiczny usunięcia gonad 

(jajników/jąder). 

GSD (gender and sexual diversities) - różnorodne sposoby 

przeżywania płci i seksualności wykraczające poza ich 

tradycyjne rozumienia. Pojęcie to ma charakter włączający; 

stworzono je w celu zaakcentowania naturalnej różnorodności 

ludzkiej seksualności i płciowości. 

Gynefilność - pociąg seksualny i romantyczny do osób 

charakteryzujących się żeńską ekspresją płciową oraz cech 

postrzeganych tradycyjnie jako żeńskie. 

Heteronormatywność - to kierowanie się kulturowo 

wyuczonym, wszechobecnym i odgórnie przyjmowanym 

założeniem, że ludzie są domyślnie heteroseksualni i domyślnie 

pełnią w społeczeństwie tradycyjne role płciowe.

Heteroromantyczność - pociąg romantyczny wobec osób 

innej płci.

Heteroseksizm - założenie o „obiektywnej” czy też „oczywistej” 

wyższości osób heteroseksualnych (cisseksualnych) nad 

pozostałymi. Osobom heteroseksualnym daje ono poczucie, 

że dysponują prawem do decydowania o zakresie swobód 

i ograniczeń osób LGBT+. Z kolei osoby biseksualne lub 

homoseksualne lub inne osoby z należące do mniejszości 

seksualnych, mogą uznawać za oczywiste, że to osoby 

heteroseksualne (cispłciowe) mają prawo decydować o ich 

swobodach i ograniczeniach.

Heteroseksualność - wariant tożsamości/orientacji 

seksualnej, w którym odczuwa się pociąg seksualny 

i romantyczny do osób przeciwnej płci. 

Histerektomia - zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu 

macicy. 

Homoromantyczność - pociąg romantyczny wobec osób tej 

samej płci.

Homoseksualność - wariant tożsamości/orientacji seksualnej, 

w którym odczuwa się pociąg seksualny i romantyczny do 

osób tej samej płci. Homoseksualni mężczyźni zazwyczaj 

identyfikują się jako geje, a kobiety jako lesbijki. 

Ja niezależne - charakterystyczne dla kultur zachodnich, 

motywuje do uznania tożsamości osobistej jako nadrzędnej, 

dążenie do posiadania dobrego obrazu siebie oznacza 

budowanie poczucia własnej wartości, koncentrację na sobie 

i swojej unikalności.

Ja współzależne - charakterystyczne dla kultur Azji 

Wschodniej, motywuje do orientacji na innych, jako źródle 

informacji i oceny siebie, punkcie odniesienia do porównań, 

wzorców do naśladowania. Pozytywny wizerunek siebie 

definiowany jest przez przynależność do grup (często rodziny) 

i stopień podporządkowania się oczekiwaniom zgłaszanym 
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przez te grupy. W społeczeństwach kolektywnych, o wyższej 

współzależności - większy konformizm wobec członków 

własnej grupy, silniejsza tendencja do faworyzowania swojej 

grupy, niż w kulturach silniej indywidualistycznych i ceniących 

niezależność.

„Jedynka” - potoczne określenie operacji rekonstrukcji klatki 

piersiowej, która zwykle jest pierwszym etapem chirurgicznej 

korekty płci zarówno w przypadku transpłciowych mężczyzn, 

jak i transpłciowych kobiet. 

Język równościowy - służy przeciwdziałaniu wykluczającej 

funkcji języka używanego przez większość, jego celem 

jest podkreślenie obecności i włączenie perspektyw osób 

z grup dotychczas marginalizowanych, dzięki niemu 

możliwe jest: dostrzeganie różnorodności, podkreślanie  

i docenienie obecności grup dotychczas marginalizowanych, 

tworzenie sprawiedliwszej rzeczywistości; Używanie go 

polega na: dostrzeganiu i docenianiu obecności oraz 

wkładu grup marginalizowanych, zaznaczaniu złożoność 

(wielowymiarowości) ludzkiej tożsamości, oddzielaniu ludzi 

od problemu czy ich czasowej sytuacji życiowej, unikaniu 

powtarzania deprecjonujących i stereotypizujących 

sformułowań, zamienianiu etnocentrycznych nazwy na takie, 

które ukazują różne perspektywy lub są neutralne i/lub dają 

bardziej precyzyjny przekaz odnośnie różnych grup i ich 

środowiska.

Klitoroplastyka - zabieg chirurgiczny polegający na 

wytworzeniu łechtaczki. 

Korekta płci (zamiennie: tranzycja) - proces obejmujący 

różnorodne oddziaływania (terapia hormonalna, operacje 

chirurgiczne, zmiany prawne), których celem jest uzyskanie 

wyglądu ciała i (lub) danych formalnych odpowiadających 

odczuwanej płci. 

Mammoplastyka powiększająca - zabieg chirurgiczny, 

którego celem jest powiększenie rozmiaru piersi. 

Mastektomia - zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu 

gruczołów sutkowych (piersi). Stanowi element operacji 

rekonstrukcji klatki piersiowej w przypadku transpłciowych 

mężczyzn. 

Metoidioplastyka - zabieg chirurgiczny polegający na 

wytworzeniu prącia z łechtaczki. 

Misgendering - używanie zaimków osobowych i form 

gramatycznych niezgodnych z tożsamością płciową danej 

osoby. Jeśli stosowany celowo, stanowi akt transfobii. 

Niezgodność płciowa - wyraźna i trwała niezgodność/

niespójność między doświadczaną przez daną osobę płcią 

a płcią, jaka została jej przypisana. Jest aktualnie używanym 

tłumaczeniem gender incongruence - nowej jednostki 

diagnostycznej wprowadzonej do ICD-11 w miejsce klasy 

zaburzeń tożsamości płciowej, w tym transseksualizmu  

z poprzedniej wersji klasyfikacji. Akcentuje indywidualne  

i subiektywne doświadczenie niespójności między przypisaną 

przy urodzeniu a odczuwaną płcią, które nie musi powodować 

dyskomfortu lub cierpienia. Wobec powyższego, nie jest to 

termin tożsamy z dysforią płciową. 

Nonkonformizm płciowy - opisuje sytuację, w której 

tożsamość płciowa lub ekspresja płciowa odbiegają od 

norm obowiązujących w kulturze. Nie musi jednak wiązać 

się z odczuwaniem dysforii płciowej lub pragnieniem 

poddania się korekcie płci. Nie jest to pojęcie równoznaczne 

z „transpłciowością” ani „niezgodnością płciową”. Operacja 

korekty narządów płciowych (sex reassignment surgery - 

SRS) - zestaw procedur chirurgicznych mających na celu 

uzyskanie zmian w obrębie narządów płciowych, tak aby były 

jak najbardziej zgodne z tożsamością płciową osoby. 

Nullo – tożsamość płciowa (najczęściej osób AMAB – 

urodzonych, jako mężczyźni), którzy pozbywają się narządów 

płciowych (czasem także sutków).

Orchidektomia - zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu 

jądra/jąder. 

Orientacja seksualna - pojęcie, które stopniowo wychodzi  

z użycia, opisujące trwały seksualny i romantyczny pociąg 

wobec osób określonej płci. Orientacja definiowana jest  

w piśmiennictwie jako charakterystyka stała w biegu życia,  

a jej składowe elementy, takie jak pociąg seksualny, 

zachowania seksualne oraz seksualna autodefinicja - jako 

spójne, czemu przeczą dowody empiryczne. Ze względu 
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na powyższe ograniczenia odchodzi się od tego określenia 

na rzecz „tożsamości seksualnej”, które oddaje większą 

subiektywność oraz płynność opisywanego zjawiska. 

Osobowość - „złożona mieszanka postaw, przekonań, 

kompetencji, z których wiele jest specyficznych dla danego 

kontekstu”, niezwiązana z identyfikacją z grupami społecznymi.

Outing - ujawnienie czyjejś tożsamości/orientacji seksualnej 

lub płciowej przez osobę trzecią. Jeśli wydarza się wbrew woli 

osoby, której tożsamość seksualna lub płciowa jest ujawniania, 

stanowi akt przemocy. 

Owariektomia - zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu 

jajnika/jajników. 

Packing - umieszczanie silikonowej protezy prącia (packer) 

lub innego przedmiotu o pożądanym kształcie na wzgórku 

łonowym. Jest stosowany zazwyczaj przez osoby transmęskie 

w celu uzyskania męskiego wyglądu krocza. 

Pangender (panpłciowość) - wariant niebinarnej tożsamości 

płciowej, w którym osoba przeżywa siebie jako posiadającą 

niezliczoną liczbę płci. 

Panhisterektomia - zabieg chirurgiczny polegający na 

usunięciu macicy wraz z górną częścią pochwy, jajowodami, 

jajnikami. 

Passing - potoczne określenie opisujące stopień zgodności 

ekspresji płciowej danej osoby z obowiązującymi normami 

lub oczekiwaniami społecznymi. Mieć dobry passing oznacza 

prezentować się i być odczytywanym przez otoczenie 

społeczne jak osoba płci, w której pragnie się funkcjonować. 

Penektomia - zabieg chirurgiczny polegający na usunięciu 

prącia. 

Płeć chromosomalna - rodzaj płci określany na podstawie 

obecności chromosomów płciowych, czyli zazwyczaj XY  

w przypadku płci męskiej oraz XX w przypadku płci żeńskiej. 

Płeć fenotypowa - rodzaj płci określany na podstawie drugo- 

i trzeciorzędowych cech płciowych (patrz: cechy płciowe) 

oraz całościowy sposób prezentowania się danej osoby. 

Płeć genetyczna - rodzaj płci określany na podstawie 

obecności genów odpowiedzialnych za inicjowanie kolejnych 

etapów procesu różnicowania płci w życiu płodowym. 

Płeć gonadalna - rodzaj płci określany na podstawie 

obecności gonad, tj. jajników lub jąder. 

Płeć hormonalna - poziom hormonów, specyficzny balans 

hormonalny uznawany za charakterystyczny dla danej płci. 

Płeć przypisana - płeć stwierdzona przy urodzeniu i oznaczona 

w akcie urodzenia najczęściej wyłącznie na podstawie 

wyglądu zewnętrznych narządów płciowych. 

Płeć wewnętrznych narządów płciowych  - rodzaj płci 

określany na podstawie obecności charakterystycznych 

narządów płciowych wewnętrznych, tj. najądrzy, 

nasieniowodów, pęcherzyków nasiennych w przypadku 

mężczyzn oraz macicy, jajowodów i górnej 1/3 części pochwy 

w przypadku kobiet. 

Płeć zewnętrznych narządów płciowych, płeć genitalna - 

rodzaj płci określany na podstawie zewnętrznych narządów 

płciowych, tj. penisa i moszny w przypadku mężczyzn oraz 

warg sromowych, pochwy i łechtaczki w przypadku kobiet. 

Polygender (polipłciowość) - wariant niebinarnej 

tożsamości płciowej, w którym dana osoba przeżywa siebie 

jako posiadająca wiele płci jednocześnie lub w różnych 

momentach. 

Panromantyczność - pociąg romantyczny wobec osób  

o każdej tożsamości płciowej (także niebinarnych).

Panseksualność - wariant tożsamości/orientacji seksualnej,  

w którym dana osoba odczuwa pociąg seksualny i 

romantyczny do osób bez względu na ich płeć. 

Persisters - określenie odnoszące się do osób, które 

doświadczały w dzieciństwie dysforii płciowej, a w dorosłości 

zidentyfikowały się, jako osoby transpłciowe. 

Piramida nienawiści (model Allaporta) - pokazuje szkodliwość 
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społeczną mowy nienawiści i możliwy rozwój wypadków, gdy 

pierwsze symptomy – pełne nienawiści komentarze – zostaną 

zignorowane. Począwszy od unikania, np. separacji, przez 

dyskryminację, aż po akty przemocy fizycznej i eksterminację.

Podział na „my” i „oni” - jest silnie nacechowany 

faworyzowaniem własnej grupy i obniżaniem wartości 

innych grup, do których się nie przynależy; przecenianiem 

różnic między grupą własną i obcą oraz niedocenianiem 

zróżnicowania wewnątrz grupy obcej; pomniejszaniem 

znaczenia zachowań negatywnych we własnej grupie 

przy jednoczesnym pomniejszaniu znaczenia zachowań 

pozytywnych w grupie obcej. Nawet wtedy, gdy członkowie  

i członkinie grup własnej i obcej zachowują się tak samo.

Poliromantyczność - pociąg romantyczny wobec osób  

o niektórych tożsamościach płciowych.

Poliseksualność - wariant tożsamości/orientacji seksualnej, 

w którym odczuwa się pociąg seksualny i romantyczny do 

wielu płci, ale nie wszystkich, uwzględniając także tożsamości 

płciowe należące do spektrum transpłciowości. 

Preferencje seksualne - obejmują upodobanie do 

określonego rodzaju stymulacji seksualnej, określonego typu 

osób, sytuacji, części ciała, obiektów niebędących ludźmi 

prowadzących do pobudzenia seksualnego. 

Rekonstrukcja klatki piersiowej - operacja, której celem jest 

uzyskanie męskiego wyglądu klatki piersiowej  u transpłciowych 

mężczyzn lub kobiecego - u transpłciowych kobiet. 

Retranzycja - ponowne kwestionowanie swojej tożsamości 

płciowej oraz wykształcenie innej tożsamości transpłciowej 

niż poprzednia, co może wiązać się z chęcią dodatkowych 

oddziaływań hormonalnych lub chirurgicznych. 

Różnorodność płciowa -  zgodnie z definicją uwzględnioną 

w siódmej wersji Standards of Care (SOC) for the Health  

of Transsexual, Transgender, and Gender-Nonconforming 

People (Standardów opieki zdrowotnej dla osób 

transpłciowych i różnorodnych płciowo) WPATH (World 

Professional Association for Transgender Health - Światowego 

Stowarzyszenia Specjalistów do spraw Zdrowia Osób 

Transpłciowych) pojęcie opisuje różnorodne ekspresje, role  

i tożsamości płciowe z wyłączeniem cispłciowości. 

Różnorodność rozwoju płci, interpłciowość, zaburzenia 

rozwoju płci - pojęcia odnoszące się do sytuacji, w których 

rozwój płci na poziomie chromosomalnym, genetycznym, 

gonadalnym, genitalnym, hormonalnym i (lub) fenotypowym 

przebiega w sposób nietypowy i owocuje cechami płciowymi 

trudnymi do jednoznacznego zakwalifikowania jako męskie 

albo żeńskie. 

Seksizm – przekonanie o biologicznej, intelektualnej  

i/lub moralnej – naturalnej lub ustanowionej – wyższości 

jednej płci nad inną; przekonanie o wynikającej z tej hierarchii 

zasadności nierównego traktowania osób różnych płci; 

uprzedzenie i/lub dyskryminacja ze względu na płeć.

Skala Tannera - pięciostopniowa skala służąca do oceny 

stadium dojrzałości płciowej u dzieci, nastolatków i dorosłych 

na podstawie oceny morfologicznej piersi i narządów 

płciowych. 

Skolioseksualność - wariant tożsamości/orientacji seksualnej, 

w którym odczuwa się pociąg seksualny i romantyczny do 

osób niebinarnych. 

Skrotoplastyka - zabieg chirurgiczny polegający  

na wytworzeniu worka mosznowego. 

Społeczne kategoryzowanie - podkreśla, że ludzie najpierw 

myślą o sobie jako o członkach/_/iniach grupy, dopiero 

później opisują siebie jako jednostki. Grupy społeczne  

i kategoryzowanie stanowią podstawę stereotypizacji.

Supresja dojrzewania płciowego - odwracalna procedura 

stosowania analogów gonadoliberyny (GnRH) u nastolatków 

doświadczających dysforii płciowej, w celu zahamowania 

dojrzewania biologicznego. Supresji dojrzewania nie stosuje 

się przed osiągnięciem stadium 2. lub 3. w skali Tannera 

(patrz: skala Tannera). 

SRS (sex reassignment surgery) - operacja korekty narządów 

płciowych. 
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Stealth - być stealth oznacza funkcjonować społecznie 

w płci odczuwanej, bez informowania otoczenia o swojej 

transpłciowości. 

Stereotypy - rozpowszechnione w danej grupie opinie, 

przekonania, reprezentacje czy schematy poznawcze, których 

obiektami są inne grupy społeczne czy kulturowe; są proste 

(upraszczają świat), powszechne i nabywane (dziedziczone 

społecznie i kulturowo); zawierają uogólnione sądy (inni/ 

obcy są bardzo różni od nas samych, często gorsi, ale bardzo 

podobni między sobą); są trwałe, sztywne, trudne do zmiany 

i mają wartościująco-emocjonalny charakter. Po stereotypy 

sięgamy najczęściej w sytuacjach: niewiedzy – brakuje nam 

informacji, widocznymi różnicami międzygrupowymi - coś jest 

inne i odmienne w odniesieniu do norm, wartości i zachowań 

charakterystycznych dla grupy, do której się przynależy, 

rywalizacji, konfliktu, współzawodnictwa.

Stres mniejszościowy - dodatkowe obciążenie, jakiego 

doświadczają osoby należące do mniejszościowych grup 

społecznych, które charakteryzuje się unikatowością, 

chronicznością i społecznym uwarunkowaniem.

Teoria tożsamości społecznej (Tajfela i Turnera, 1979 r.) - 

przynależność do grupy własnej ma przynosić zadowolenie 

z siebie i podwyższać samoocenę. W sytuacjach, w których 

jesteśmy niepewni/_/e własnej wartości lub adekwatności 

własnego zachowania, tożsamość grupowa może pomóc  

w zmniejszaniu tej niepewności.

Terapia reparatywna (konwersyjna) - zestaw oddziaływań 

o charakterze behawioralnym lub interpersonalnym, których 

celem jest zmiana tożsamości płciowej bądź seksualnej  

u osób homoseksualnych, biseksualnych albo transpłciowych 

i wytworzenie tożsamości cispłciowej lub heteroseksualnej. 

Ze względu na szkodliwy i nieetyczny charakter takich 

oddziaływań są one niezgodne ze współczesnym dyskursem 

seksuologicznym. 

Test realnego życia - procedura stosowana w diagnozie 

zjawisk ze spektrum transpłciowości, która polega na wymogu 

funkcjonowania w społecznej roli zgodnej z odczuwaną 

tożsamością przez określony czas jeszcze przed rozpoczęciem 

tranzycji medycznej. Krytykowany w literaturze jako forma 

gatekeepingu. 

Tożsamość indywidualna - daje wizję własnej osoby (zbiór 

wyobrażeń na temat siebie, uczuć, sądów, doświadczeń), 

kształtuje świadomość trwania i pozostawania spójną/_/

ym w zmieniającej się rzeczywistości, stwarza możliwość 

samorealizacji i jest podstawą stawianych sobie celów  

i wybierania sposobów ich realizacji.

Tożsamość grupowa - świadomość uczestnictwa w grupach 

społecznych, poczucie przynależności i akceptacji, solidarność 

i wsparcie w trudnej sytuacji, intymność i bezpieczeństwo  

w relacjach społecznych, przewidywalność zachowań  

w sytuacji spotkania nieznanych osób.

Tożsamość niebinarna - zjawisko przeżywania siebie jako 

osoby więcej niż jednej płci lub żadnej, celowej rezygnacji  

z etykietowania swojej tożsamości płciowej bądź przeżywania 

jej jako płynnej i (lub) podlegającej zmianom. 

Tożsamość pierwotna - przynależności, z którymi się rodzimy, 

bądź które nabywamy we wczesnym dzieciństwie. Utrzymują 

się one przez całe życie, są trudne do kontrolowania i zmiany 

samodzielnie przez osobę, którą wyróżniają. Składają się na 

nią elementy: rasa, płeć, orientacja seksualna, etniczność, 

(nie-) pełnosprawność, wiek.

Tożsamość płciowa - poczucie przynależności do określonej 

płci, przeżywanie i identyfikowanie siebie jako kobiety, 

mężczyzny albo osoby innej płci. 

Tożsamość seksualna - przeżywanie siebie jako osoby 

doświadczającej pociągu seksualnego do osób tej samej płci, 

innej płci, więcej niż jednej płci lub do żadnej płci. 

Tożsamość społeczna - „Kim jestem?”, składa się z: cech 

osobowości, cech wrodzonych (pierwotnych) i cech nabytych 

(wtórnych). 

Tożsamość wtórna - przynależności nabywane przez 

jednostkę w trakcie jej życia, podlegają zmianie, są bardziej 

kontrolowane, częściej zależne od indywidualnego wyboru 

jednostki. Należą do niej elementy: zawód, wykształcenie, stan 

cywilny, wyznanie, dochód, status społeczny itp. 
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Transfobia - zjawisko opisujące uprzedzenia, stereotypy 

oraz dyskryminację wobec osób transpłciowych. Składa się  

z komponentów: emocjonalnego (uprzedzenie - niechęć, lęk), 

poznawczego (stereotypy - przekonanie, że wszystkie osoby 

transpłciowe są takie...), behawioralnego (dyskryminacja - 

celowe działanie mające na celu potraktowanie osoby gorzej 

z jakiegoś powodu).

Transpłciowa kobieta - osoba o tożsamości żeńskiej, której 

przy urodzeniu przypisano płeć męską. Proponuje się używanie 

tego określenia w odróżnieniu od stosowanych do niedawna 

w literaturze medycznej: „osoba transseksualna/transpłciowa 

M/K”, „transseksualista M/K” lub „osoba transseksualna/ 

transpłciowa MtF” ze względu na ich zmedykalizowany  

i stygmatyzujący wydźwięk. 

Transpłciowy mężczyzna - osoba o tożsamości męskiej, której 

przy urodzeniu przypisano płeć żeńską. Proponuje się używanie 

tego określenia zamiast stosowanych w literaturze medycznej 

„osoba transpłciowa/transseksualna K/M”, „transseksualista 

K/M” lub „osoba transpłciowa/transseksualna FtM” ze względu 

na ich zmedykalizowany i stygmatyzujący wydźwięk. 

Transpłciowość - wszelkie formy niezgodności między płcią 

przypisaną i tożsamością płciową bez względu na treść 

wykształconej identyfikacji. Wśród osób transpłciowych 

znajdują się zarówno takie, które wykształciły jednoznacznie 

męskie lub żeńskie tożsamości płciowe, jak również osoby 

niebinarne. Transpłciowość przedstawiana jest w literaturze 

za pomocą metafory parasola, co oddaje jej włączający 

charakter i brak sztywnej, ustalonej definicji. 

Transseksualizm (transseksualność) - pojęcie wywodzące 

się z dyskursu medycznego, które stanowi określenie jednostki 

diagnostycznej zdefiniowanej w ICD-10 jako pragnienie życia 

jako osoba płci przeciwnej, któremu towarzyszy zazwyczaj chęć 

poddania się leczeniu (hormonalnemu i (lub) operacyjnemu).

W klasyfikacji ICD-11 zostało zastąpione przez „niezgodność 

płciową”, która w odróżnieniu od transseksualizmu nie opiera 

się na dychotomicznym rozumieniu płci, czyli takim, w którym 

męskość i kobiecość stanowią jedyne możliwe tożsamości 

płciowe oraz swoje przeciwieństwa. 

Transuprzedzenia - negatywne wartościowanie, stereotypowe 

postrzeganie i dyskryminujące traktowanie osób, których 

wygląd zewnętrzny lub identyfikacja nie pokrywa się  

z bieżącymi społecznymi oczekiwaniami lub typowymi 

pojęciami płci społeczne.

Trzecia płeć  – trzecia płeć to termin określający osoby, które 

nie są postrzegane zarówno przez siebie, jak i przez własne 

społeczeństwo, ani jako mężczyźni ani jako kobiety. Osoby te 

tworzą unikalne kulturowe mikrokosmosy, zintegrowane ze 

społeczeństwem. 

Two-spirit - zbiorczy termin używany przez niektórych 

rdzennych mieszkańców i mieszkanki Ameryki Północnej do 

opisania osób pochodzenia indiańskiego, które pełnią w ich 

społecznościach i kulturach ceremonialne role, tradycyjnie 

przypisane ,,trzeciej płci’’.

Uprzedzenie - negatywna postawa wobec zdefiniowanej 

społecznie grupy i każdej osoby, która jest spostrzegana 

jako jej członek/_/kini. Wszystkie incydenty, zachowania 

motywowane uprzedzeniami, w tym mowa nienawiści, są 

bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, gdyż prowadzą do 

eskalacji negatywnego stosunku do grup, nawołują do 

szykanowania, a w efekcie mogą skutkować przestępstwami 

z nienawiści.

Zabiegi feminizacji twarzy (facial feminization surgery - 

FFS) - zabiegi polegające na modyfikacji struktur kostnych 

i chrzęstnych twarzoczaszki oraz tkanek miękkich w celu 

uzyskania pożądanego wyglądu. Najczęściej obejmują zmiany 

w obrębie czoła, linii włosów, podbródka, chrząstki tarczowatej 

(jabłka Adama).

Zinternalizowana homofobia (-fobia) - zdarza się, że 

homofobiczną (-fobiczną) postawę prezentują same osoby 

homoseksualne (-seksualne), które nie akceptując własnej 

orientacji seksualnej, poprzez agresję wobec innych gejów 

i lesbijek, osób biseksualnych, innych osób należących do 

mniejszości seksualnych, chcą jej zaprzeczyć.

Zinternalizowana transfobia (-fobia) – uwewnętrznione, 

zinternalizowane uprzedzenia wobec transpłciowości, które 

odczuwa osoba transpłciowa. Najczęściej nieuświadomione.
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Zmiana płci - zdezaktualizowane i postrzegane przez osoby 

transpłciowe jako stygmatyzujące określenie procesu korekty 

płci. 

Słowniczek przygotował Miłosz Dziedziak, psycholog

 

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie na Rzecz Osób LGBT „Tolerado” to 

stowarzyszenie działające na rzecz osób LGBT w Polsce. 

Zajmujemy się: 

Przeciwdziałaniem dyskryminacji;

Służymy pomocą psychologiczną i prawną;

Prowadzimy warsztaty antydyskryminacyjne;

Organizujemy queerowe wydarzenia kulturalne, happeningi, 

festiwale;

Prowadzimy regularne spotkania członków/członkiń oraz 

sympatyków.

Jeżeli problem braku akceptacji nie jest Ci obcy, jeżeli nie 

godzisz się na dyskryminację i chcesz jej przeciwdziałać, 

zapraszamy Cię do współpracy. Jeśli chcesz zostać 

wolontariuszem/ką lub rozpocząć współpracę skontaktuj się 

z nami!

Jak się włączyć w działania?

Zajrzyj na naszą stronę -> http://tolerado.org i zobacz, co w 

tej chwili robimy. Prowadzimy różne projekty i grupy wsparcia, 

może akurat któraś Cię zainteresuje?

Jeśli masz pomysł na jakieś działanie, skontaktuj się z nami 

przez naszego Fb lub maila.

Znajdziesz nas tutaj:  

https://www.facebook.com/toleradostowarzyszenie

Nasz adres mailowy: 

tolerado@tolerado.org

Możesz też nas wesprzeć finansowo wpłacając pieniądze na 

nasze konto: 

5 1   2 1 3 0  0 0 0 4   2 0 0 1   0 6 6 0   5 3 1 5   0 0 0 1 

Do zobaczenia!


