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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.

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy
upoważniamy pana posła Edwarda Płonkę.

 (-)   Łukasz Abgarowicz;  (-)   Jerzy Feliks Budnik;  (-)   Zbigniew Chlebowski;
 (-)   Andrzej Czerwiński;  (-)   Grzegorz Dolniak;  (-)   Waldy Dzikowski;
 (-)   Andrzej Gałażewski;  (-)   Stanisław Gorczyca;  (-)   Aleksander Grad;
 (-)   Paweł Graś;  (-)   Tadeusz Jarmuziewicz;  (-)   Bogdan Klich;  (-)   Leszek
Korzeniowski;  (-)   Tadeusz Maćkała;  (-)   Andrzej Markowiak;  (-)   Piotr
Mateja;  (-)   Alicja Olechowska;  (-)   Tadeusz Parchański;  (-)   Teresa
Piotrowska;  (-)   Kazimierz Plocke; (-) Edward Płonka;  (-)   Jacek Protasiewicz;
 (-)   Elżbieta Radziszewska;  (-)   Jan Rokita;  (-)   Jan Rzymełka;  (-)   Grzegorz
Schetyna;  (-)   Krystyna Skowrońska;  (-)   Michał Stuligrosz;  (-)   Tomasz
Szczypiński;  (-)   Adam Stanisław Szejnfeld;  (-)   Krystyna Szumilas;  (-)   Iwona
Śledzińska-Katarasińska;  (-)   Tomasz Tomczykiewicz;  (-)   Eugeniusz Wycisło;
 (-)   Krzysztof Zaremba;  (-)   Bogdan Zdrojewski;  (-)   Stanisław Żmijan.



Projekt

USTAWA

z dnia ........................... 2003r.

o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1. W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej

Polskiej ( Dz. U nr 80 poz. 18, z 1985 Nr 23, poz. 100, z 1990 Nr 10, poz.60; Nr 34, poz.

199., z 1996r. Nr 73, poz. 350, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1999 r. Nr.162, poz. 1126 oraz z

2000 Nr.120 poz. 1268 ) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3

a) w ust 1 po wyrazach „umieszcza się” dodaje się wyrazy „ , w szczególności”,

b) ust 2 otrzymuje brzmienie:

 „ 2. Godło Rzeczypospolitej Polskiej można umieszczać w innych miejscach, z

uwzględnieniem art. 1 ust 2.”;

2) w art. 5

a) ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Każdy ma prawo używać barw Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w celu

podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń, z uwzględnieniem

art. 1 ust. 2.”,

b) uchyla się ust. 3;

3) dodaje się art. 6a w brzmieniu:

„Art. 6 a Ustanawia się dzień 2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej”;

4) w art. 7:

a) w ust. 1 po wyrazach „umieszcza się”, dodaje się wyrazy „ , w szczególności”;

5) w art. 13 uchyla się ust. 2 i 3;

6)  art.15 otrzymuje brzmienie:



„Art. 15 Godło i barwy mogą być umieszczane, a hymn Rzeczypospolitej Polskiej

wykonywany lub odtwarzany w sposób zapewniający im należną cześć i szacunek.”;

7) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16 Umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego godła

oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej bądź wizerunku orła, ustalonego dla godła

państwowego - wymaga zgody wojewody.”;

8)  art. 17 otrzymuje brzmienie:

” 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:

1) wydaje przepisy przewidziane w art. 10 oraz art. 14 ust. 2,

2) może ustalać zasady obchodów świąt i rocznic państwowych oraz innych

uroczystości o zasięgu państwowym lub lokalnym.

2. Zasady i okoliczności stosowania symboli Rzeczypospolitej Polskiej w jednostkach

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej określa Minister Obrony Narodowej.

3.  Przepisy, o których mowa w ust. 1, ogłaszane są w Dzienniku Ustaw

Rzeczypospolitej Polskiej.”

9)  załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie: „Flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej”;

Art. 2  Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie

Są sprawy, o których niewiele się mówi, mimo ich niepodważalnego znaczenia dla

każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej. Właśnie takimi są: flaga i barwy narodowe

oraz godło – dobra narodowe chronione ustawą. Informacja o prawie do korzystania z tych

symboli jest bardzo znikoma zarówno w podręcznikach szkolnych, jak również w mediach.

Niewiele osób wie, że obecny stan prawny zakazuje obywatelom używania flagi państwowej

poza dniami świąt państwowych. Polska należy do krajów posługujących się dwoma

oficjalnymi flagami państwowymi, o czym także zapewne większość Polaków nie wie.



Jedna flaga państwowa Polski to jedynie prostokątny płat tkaniny o barwach biało-

czerwonych. Ten wzór flagi używany jest w kraju. Druga flaga Polski, używana za granicami

naszego państwa, jako flaga przedstawicielstw dyplomatycznych (na morzu jako bandera

handlowa, używana także przez Polonię Amerykańską), posiada dodatkowo pośrodku białego

pasa godło Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla rozszerzenia wiedzy i propagowania informacji o symbolach narodowych, w

duchu patriotycznym, Platforma Obywatelska wnioskuje o uchwalenie dnia 2 maja Dniem

Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z proponowaną nowelizacją powołanej wyżej

ustawy, Dzień Flagi obchodzony byłby bez patosu, ale w duchu patriotycznym, w przededniu

Święta 3 Maja.

Pragniemy zwrócić  szczególną uwagę, że nie wnioskujemy o święto flagi, lecz o

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Ma to znaczenie dla charakteru jego obchodów.

Święto bowiem ma inny status i inną rangę, a w konsekwencji wiąże się zazwyczaj z dniem

wolnym od pracy. Platforma Obywatelska nie ma zamiaru zabiegać o ustanowienie kolejnego

dnia wolnego od pracy, a jedynie o przypomnienie historii i tradycji symboli narodowych.

Wybór 2 maja na Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej nie jest przypadkowy, gdyż jest to

ten moment, w którym Polakom towarzyszą refleksje o szczytnych kartach historii Polski.

Jest to także Światowy Dzień Polonii. Podobnie jak w wielu krajach m.in. w Szwecji i USA,

chcielibyśmy, aby Dzień Flagi obchodzony był w Polsce  radośnie, na piknikach i festynach,

aczkolwiek w sposób przypominający o szacunku i czci dla symboli narodowych.

Drugim ważnym aspektem nowelizacji powołanej wyżej ustawy jest unormowanie

stanu prawnego w taki sposób, aby możliwe było używanie flagi narodowej nie tylko w

czasie świąt państwowych i w określonych przepisami sytuacjach, ale w każdy dzień roku, z

zachowaniem należytej czci i szacunku.

W obecnym stanie prawnym, użycie flagi poza świętami państwowymi, budzi wiele

wątpliwości. Niektóre interpretacje prawne dowodzą, że w takich przypadkach użytkownicy

flag narażeni są na sankcje prawne. Celem przyświecającym niniejszej nowelizacji było

umożliwienie wyjęcia narodowych symboli z gablot i odpolitycznienie ich używania. Ustawa

nie pociąga za sobą wydatków budżetowych. Przedmiotowa ustawa nie jest objęta

regulacjami prawa unijnego.






