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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

IV kadencja  
 
 
 
 
 
 
 Pan  
 Włodzimierz Cimoszewicz 
 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 ustanowieniu 31 sierpnia Dniem 

Solidarności i Wolności. 
 
 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Włodzimierza Cimoszewicza. 
 
 
 

 (-)   Jolanta Banach;  (-)   Marek Borowski;  (-)   Andrzej Celiński; (-
) Włodzimierz Cimoszewicz;  (-)   Jerzy Czepułkowski;  (-)   Krzysztof Filipek; 
 (-)   Krzysztof Janik;  (-)   Marek Jurek;  (-)   Eugeniusz Kłopotek;  (-)   Marek 
Kotlinowski;  (-)   Andrzej Lepper;  (-)   Alicja Murynowicz;  (-)   Tomasz Nałęcz; 
 (-)   Katarzyna Maria Piekarska;  (-)   Ryszard Pojda;  (-)   Robert Smoleń; 
 (-)   Leszek Sułek;  (-)   Donald Tusk;  (-)   Kazimierz Michał Ujazdowski; 
 (-)   Genowefa Wiśniowska;  (-)   Józef Zych. 
 



 
 

USTAWA 
 

z dnia............2005 r. 
o ustanowieniu 31 sierpnia Dniem Solidarności i Wolności 

 
 
 

   W celu upamiętnienia 25. rocznicy historycznego zrywu Polaków do 
wolności, uchwala się co następuje: 
 

Art. 1. 
 

Dzień 31 sierpnia ustanawia się Dniem Solidarności i Wolności. 
 

Art. 2. 
 

Dzień Solidarności i Wolności jest świętem państwowym. 
 

Art. 3. 
 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
 
 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 
          W celu upamiętnienie 25. rocznicy wydarzeń sierpnia 1980 r. projekt 
przewiduje, że  dzień 31 sierpnia będzie Dniem Solidarności i Wolności. 
Dzień ten ma przypomnieć osobisty wysiłek ludzi, którzy dawali 
świadectwo wierności idei Polski Niepodległej. Ma on być także wyrazem 
hołdu dla osób, które przyczyniły się przed laty do powstania i zwycięstwa 
„Solidarności” oraz odbudowania suwerennej Rzeczypospolitej Polskiej. 
        Przypadająca w tym roku 25.rocznica sierpnia 1980 r. przypomnieć ma 
nie tylko Polakom ale Europie i światu, że to tamte wydarzenia 
zapoczątkowały przełom w historii wielu krajów pojałtańskiego podziału 



Europy, oraz że bez polskiego sierpnia nie byłoby obalenia muru 
berlińskiego i zjednoczonej Europy. 
            Projekt ustawy nie wywołuje skutków dla budżetu państwa. 
Postanowienie projektu ustawy, że 31 sierpnia jest Dniem Solidarności i 
Wolności wiąże się jedynie z obowiązkiem wywieszenia flag państwowych. 
           Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa 
Unii Europejskiej. 


