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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 
Prezes Rady Ministrów  
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 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o znakach Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanej regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w 
tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony 
Narodowej. 

 

 

(-) Donald Tusk 



        Projekt 

 

USTAWA 

z dnia                                        

o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. Nr 34, poz. 154, z 1995 r. Nr 150, poz. 731, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz              

z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 w ust. 1: 

a) w pkt 1 dodaje się lit. d w brzmieniu: 

„d) orzeł wojsk specjalnych,”, 

b) w pkt 5 dodaje się lit. d w brzmieniu: 

„d) flaga wojsk specjalnych.”; 

 2) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: 

„Art. 7a. 1. Orłem wojsk specjalnych jest orzeł określony w art. 5, siedzący na tarczy  

amazonek koloru czarnego. 

     2. Wzór orła wojsk specjalnych zawiera załącznik nr 3a.”; 

 3) w art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wzory flag rodzajów sił zbrojnych zawierają załączniki nr 12 – 15.”; 

  4) po załączniku nr 3 dodaje się załącznik nr 3a w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 

do niniejszej ustawy; 

  5) dodaje się załącznik nr 15 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej 

ustawy. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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Załączniki 
do ustawy z dnia  

 
Załącznik nr 1 

 
ORZEŁ WOJSK SPECJALNYCH 

 

 
 

 
 
 
 



 2

Załącznik nr 2 
 
 

FLAGA WOJSK SPECJALNYCH 
 
 
 

 
           1:2,1 

strona główna 
 

 
 

strona odwrotna 
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UZASADNIENIE 

  

Projekt niniejszej ustawy przewiduje zmianę ustawy z dnia 19 lutego 1993 r.                      

o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34, poz. 154, z 1995 r. Nr 150, 

poz. 731, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600). 

Ustawą z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 732), 

wprowadzono nowy rodzaj Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – Wojska Specjalne.  

W związku z powyższym zasadnym jest wprowadzenie dla Wojsk Specjalnych 

symboliki przysługującej rodzajowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – orła 

wojskowego i flagi rodzaju sił zbrojnych. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt został udostępniony w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronach internetowych Ministerstwa Obrony Narodowej. 

Żaden z podmiotów nie zgłosił zainteresowania pracami nad projektem ustawy. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI  

 

1. Podmioty, na które oddziałuje projekt aktu prawnego 

Podmiotami, na które oddziałuje projektowana ustawa są żołnierze pełniący czynną  

służbę wojskową. 

2. Konsultacje społeczne 

Z uwagi na problematykę projekt nie wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych.  

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety 

jednostek samorządu terytorialnego  

Wejście w życie projektowanej ustawy spowoduje dodatkowe skutki finansowe dla 

budżetu resortu obrony narodowej w wysokości około 50 000 zł. 

Wydatki na ten cel znajdują pokrycie w części 29 budżetu państwa, której dysponentem 

jest Minister Obrony Narodowej. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Projektowany akt prawny nie będzie oddziaływał na rynek pracy, bowiem przedmiot 

regulacji nie odnosi się do problematyki zatrudnienia, rynków pracy, bezrobocia, prawa 

pracy,  pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych.  

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 

funkcjonowanie przedsiębiorstw  

Projektowany akt prawny nie będzie oddziaływać negatywnie na segmenty rynku  

i zakłócać w jakikolwiek sposób mechanizmów konkurencji.  

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Nie przewiduje się oddziaływania ustawy na segmenty funkcjonowania państwa, w tym 

rozwój regionalny.  

7. Zgodność regulacji z prawem Unii Europejskiej  

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 
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