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Na podstawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu, my niżej podpisani senatorowie
wnosimy o podjęcie postępowania w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu
ustawy

o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy.
Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem ustawy
upoważniamy senatora Kazimierza Jaworskiego.
W załączeniu przekazujemy projekt ustawy wraz z uzasadnieniem.
(-) Grzegorz Banaś

(-) Piotr Kaleta

(-) Michał Boszko

(-) Paweł Klimowicz

(-) Zbigniew Cichoń

(-) Norbert Krajczy

(-) Lucjan Cichosz

(-) Antoni Piechniczek

(-) Władysław Dajczak

(-) Jacek Swakoń

(-) Kazimierz Jaworski

projekt

USTAWA
z dnia
o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy

Art. 1.
W ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. Nr 4, poz. 28,
z późn. zm.1)) w art. 1 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:
"e) 1 maja – Dzień Beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II,".

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1960 r. Nr 51, poz. 297, z 1989 r. Nr 29, poz. 154,
z 1990 r. Nr 28, poz. 159 i 160 oraz z 2010 r. Nr 224, poz. 1459.

UZASADNIENIE

Dotychczasowe brzmienie nowelizowanego przepisu określa dzień 1 maja jedynie jako
"Święto Państwowe". Beatyfikację Ojca Świętego pokolenia Polaków będą upamiętniać, jak
długo będzie istnieć nasza Ojczyzna. Data 1 maja na wieki dla naszego Narodu będzie
związana z tym właśnie wydarzeniem. Stąd w pełni zasadnym byłoby danie temu wyrazu
w proponowanym przepisie. Jak się wydaje, pozostawanie nieokreślonego zapisu "Święto
Państwowe" byłoby w przyszłości postrzegane jako nienaturalne, skoro cała Polska w tym
dniu upamiętniać będzie tak czy inaczej to, co na Placu Świętego Piotra zdarzyło się w tym
roku na naszych oczach.
Projekt ustawy nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa lub budżetów jednostek
samorządu terytorialnego.
Ustawa nie wymaga aktów wykonawczych.
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.
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