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S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH

o poselskich projektach ustaw o zmianie
ustawy o  godle, barwach i hymnie
Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2149
i 2308).

Marszałek Sejmu - zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – po

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 30 października 2003 r. oraz w dniu

8 grudnia 2003 r. powyższe projekty ustaw do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

do pierwszego czytania.

Komisja Administracji  i  Spraw  Wewnętrznych - po przeprowadzeniu pierwszego

czytania oraz po rozpatrzeniu  tych projektów ustaw na posiedzeniu w dniu

7  stycznia 2004 r.,

wnosi:

W y s o k i  S e j m uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

Komisja – zgodnie z art. 43 ust. 3 regulaminu Sejmu – przedstawia, na żądanie

wnioskodawcy, następujący wniosek mniejszości:

w art. 5 ust. 2 nadać brzmienie:



„2. Barwy Rzeczypospolitej Polskiej są umieszczane na budynkach i obiektach, a także w
innych miejscach dla podkreślenia podniosłego charakteru uroczystości oraz świąt i
rocznic państwowych.”.

- poseł S.Zadora

Warszawa, dnia  7 stycznia 2004 r.

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji
  

/-/ Barbara Hyla-Makowska /-/ Andrzej Brachmański
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Projekt

7.01.2004 r.

USTAWA

z dnia ........................... 2004 r.

o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1.

W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. Nr 7, poz. 18, z późn. zm.1)) 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 miej-
scach niż wymienione w ust. 1, z uwzględnieniem art. 1 ust 2.”;

2) w art. 5:

a) ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Każdy ma prawo używać barw Rzeczypospolitej Polskiej, w szczegól-
ności w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wy-
darzeń, z uwzględnieniem art. 1 ust. 2.”,

b) uchyla się ust. 3;

3) w art. 13:

a) w ust. 2 po wyrazach „lub odtwarza” dodaje się wyrazy „ ,w szczególności”,

b) uchyla się ust. 3;

4) art. 15 otrzymuje brzmienie:

„Art. 15. Godło i barwy Rzeczypospolitej Polskiej są umieszczane, a hymn
Rzeczypospolitej Polskiej wykonywany lub odtwarzany w sposób
zapewniający im należną cześć i szacunek.”;

5) art. 16 otrzymuje brzmienie:

                                                
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1990 r. Nr 10,

poz. 60 i Nr 34, poz. 199, z 1996 r. Nr 73, poz. 350, z 1997 r. Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 162,
poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268.
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„Art. 16. 1. Umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu han-
dlowego godła oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej bądź wize-
runku orła, ustalonego dla godła państwowego - wymaga zezwo-
lenia wojewody.

2. Od decyzji wojewody, o której mowa w ust. 1, przysługuje od-
wołanie do ministra właściwego do spraw administracji publicz-
nej.”;

6) art. 17 otrzymuje brzmienie:

„Art. 17. 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 lokal-
nym.

2. Zasady i okoliczności stosowania symboli Rzeczypospolitej Pol-
skiej w jednostkach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
określa Minister Obrony Narodowej.”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


