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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja  
 
 
 
 
 
 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 
 - o zmianie ustawy o godle, barwach i 

hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o 
pieczęciach państwowych. 

 
 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Arkadiusza Czartoryskiego. 
 
 
 

 (-)   Waldemar Andzel;  (-)   Marek Ast;  (-)   Piotr Babinetz;  (-)   Dariusz Bąk; 
 (-)   Andrzej Bętkowski;  (-)   Antoni Błądek;  (-)   Joachim Brudziński;  (-)   Piotr 
Cybulski;  (-)   Tadeusz Cymański;  (-)   Witold Czarnecki; (-) Arkadiusz 
Czartoryski;  (-)   Edward Czesak;  (-)   Andrzej Ćwierz;  (-)   Andrzej Mikołaj 
Dera;  (-)   Zbigniew Dolata;  (-)   Jacek Falfus;  (-)   Zbigniew Girzyński; 



 (-)   Szymon Stanisław Giżyński;  (-)   Mieczysław Golba;  (-)   Marian Tomasz 
Goliński;  (-)   Kazimierz Gołojuch;  (-)   Artur Górski;  (-)   Tomasz Górski; 
 (-)   Krystyna Grabicka;  (-)   Czesław Hoc;  (-)   Dawid Jackiewicz; 
 (-)   Jarosław Jagiełło;  (-)   Grzegorz Janik;  (-)   Krzysztof Jurgiel;  (-)   Dariusz 
Kaczanowski;  (-)   Izabela Kloc;  (-)   Sławomir Kłosowski;  (-)   Lech 
Kołakowski;  (-)   Bogusław Kowalski;  (-)   Zbigniew Kozak;  (-)   Maks 
Kraczkowski;  (-)   Leonard Krasulski;  (-)   Marek Kwitek;  (-)   Tomasz Latos; 
 (-)   Krzysztof Lipiec;  (-)   Marek Łatas;  (-)   Krzysztof Maciejewski; 
 (-)   Antoni Macierewicz;  (-)   Ewa Malik;  (-)   Gabriela Masłowska; 
 (-)   Mirosława Masłowska;  (-)   Jerzy Materna;  (-)   Marek Matuszewski; 
 (-)   Maria Nowak;  (-)   Stanisław Ożóg;  (-)   Anna Paluch;  (-)   Stanisław Pięta; 
 (-)   Marek Polak;  (-)   Krzysztof Popiołek;  (-)   Elżbieta Rafalska;  (-)   Jan 
Religa;  (-)   Józef Rojek;  (-)   Nelli Rokita-Arnold;  (-)   Dariusz Seliga; 
 (-)   Anna Sobecka;  (-)   Krzysztof Sońta;  (-)   Piotr Stanke;  (-)   Robert Telus; 
 (-)   Ryszard Terlecki;  (-)   Teresa Wargocka;  (-)   Zbigniew Wassermann; 
 (-)   Michał Wojtkiewicz;  (-)   Tadeusz Woźniak;  (-)   Waldemar Wrona; 
 (-)   Łukasz Zbonikowski;  (-)   Jarosław Zieliński;  (-)   Maria Zuba; 
 (-)   Jarosław Żaczek. 



Projekt 

Ustawa 

z dnia …….. 

o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach 

państwowych 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005r. Nr 235, poz. 2000) w art. 7 po 

ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

 

„1a. Flagę państwową Rzeczypospolitej Polskiej podnosi się na budynkach lub przed 

budynkami mieszkalnymi oraz stanowiącymi miejsca prowadzenia działalności gospodarczej 

- z okazji uroczystości oraz rocznic i świąt państwowych.” . 

 

 

Art. 2. 

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

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Niniejszy projekt ustawy zawiera zmianę w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o 

godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 

2005r. Nr 235, poz. 2000), która ma na celu podniesienia rangi uroczystości oraz rocznic i 

świąt państwowych. Proponowana nowelizacja zakłada obowiązek podnoszenia flagi 

Rzeczypospolitej Polskiej w/w sytuacjach na budynkach stanowiących miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz miejsca mieszkalne.  

Projekt ustawy nie pociąga za sobą obciążenia budżetu państwa lub budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego oraz nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. Równocześnie 

należy podkreślić, iż niniejsza nowelizacja podnosząc rangę świąt państwowych może jedynie 

spowodować pozytywne skutki gospodarcze i społeczne.  

 

 

 



Warszawa, 11 lutego 2009 r. 
BAS-WAL-245/09 

 
 
 

Pan 
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 
     Opinia prawna  
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (przedstawiciel wnioskodawców: 
poseł Arkadiusz Czartoryski) 

  
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 

1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398, ze 
zmianami) sporządza się następującą opinię: 

 
1. Przedmiot projektu ustawy 
Przedstawiony projekt ustawy przewiduje dodanie ustępu 1a w artykule 

7 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 
oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600). Proponowany przepis zakłada wprowadzenie 
obowiązku podnoszenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej także na 
budynkach lub przed budynkami mieszkalnymi oraz stanowiącymi miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej – z okazji uroczystości oraz rocznic i 
świąt państwowych. 

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia. 

 
2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy  
Kwestie stanowiące przedmiot projektu ustawy nie są regulowane 

prawem Unii Europejskiej.  
 
3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 

Unii Europejskiej 
Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach 

opiniowanego projektu. 
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4. Konkluzja 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych nie jest objęty 
prawem Unii Europejskiej. 

 
 
Sporządził: Zespół Prawa Europejskiego i Międzynarodowego 
 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 

 
 

Michał Królikowski 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deskryptory Bazy REX: działalność gospodarcza, flaga państwowa, projekt ustawy, święto, 
Unia Europejska 

 



Warszawa, 11 lutego 2009 r. 
BAS-WAL-246/09 

 
 

Pan 
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu – czy 
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Arkadiusz Czartoryski) jest projektem ustawy 
wykonującej prawo Unii Europejskiej 

 
Przedstawiony projekt ustawy przewiduje dodanie ustępu 1a w artykule 

7 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 
oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600). Proponowany przepis zakłada wprowadzenie 
obowiązku podnoszenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej także na 
budynkach lub przed budynkami mieszkalnymi oraz stanowiącymi miejsca 
prowadzenia działalności gospodarczej – z okazji uroczystości oraz rocznic i 
świąt państwowych. 

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych nie jest projektem 
ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 

 
 
Sporządził: Zespół Prawa Europejskiego i Międzynarodowego 
 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 

 
 

Michał Królikowski 
 

 
 
 
 
Deskryptory Bazy REX: działalność gospodarcza, flaga państwowa, projekt ustawy, święto, 
Unia Europejska 
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