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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 - rocznicy 

podpisania porozumień sierpniowych 
Dniem Solidarności i Wolności. 

 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Antoniego Mężydłę. 
 
 

(-)   Jerzy Czerwiński;  (-)   Ludwik Dorn;  (-)   Roman Giertych;  (-)   Krystyna 
Grabicka;  (-)   Wojciech Jasiński;  (-)   Marek Jurek;  (-)   Mariusz Kamiński; 
(-)   Bronisław Komorowski;  (-)   Elżbieta Kruk;  (-)   Antoni Macierewicz; 
(-)   Antoni Mężydło;  (-)   Bolesław Piecha;  (-)   Jerzy Polaczek;  (-)   Jan Rokita; 
(-)   Grzegorz Schetyna;  (-)   Antoni Stanisław Stryjewski;  (-)   Wojciech 
Szarama;  (-)   Aleksander Szczygło;  (-)   Donald Tusk;  (-)   Kazimierz Michał 
Ujazdowski;  (-)   Zbigniew Wassermann. 



 

Projekt 
 
 

USTAWA 
 

z dnia ......  2005 r. 
 

o ustanowieniu 31 sierpnia – rocznicy podpisania porozumień sierpniowych 
 

Dniem Solidarności i Wolności 
 
 

W celu upamiętnienia 25. rocznicy historycznego zrywu Polaków do wolności i 
niepodległości, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów 
Europy Środkowej i Wschodniej, 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 
 
 

Projekt ustawy nawiązuje inicjatywy do zgłoszonej przez NSZZ „Solidarność” i 

zakłada ustanowienie w 25. rocznicę wydarzeń Sierpnia 1980 i powstania największego 

wolnościowego ruchu w dziejach Polski i dwudziestowiecznej Europy święta państwowego – 

Dnia Solidarności i Wolności.  

Dzień Solidarności i Wolności ma przypominać o historycznej roli „Solidarności” w 

obaleniu systemu komunistycznego i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej 

spod panowania totalitaryzmu. Dzień ten ma uhonorować i upamiętnić osobisty wysiłek ludzi, 

którzy w warunkach niesuwerennego państwa i opresyjnej, gwałcącej prawa człowieka i 

wolności obywatelskie władzy - dawali świadectwo wierności idei Polski niepodległej i 

podejmowali walkę o przywrócenie praw obywatelskich i pracowniczych. Ma być także 

wyrazem hołdu dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do powstania i zwycięstwa 

„Solidarności” i odzyskania przez Polskę niepodległości po latach komunistycznego 

zniewolenia. 



Projekt ustawy nie wywołuje skutków dla budżetu państwa. Postanowienie projektu 

ustawy, że 31 sierpnia jest Dniem Solidarności i Wolności wiąże się z obowiązkiem 

wywieszania flag państwowych. 

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

 


