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Opinia do ustawy o ochronie Znaku Polski Walczącej 

(druk nr 654) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa stanowi, że otaczanie Znaku Polski Walczącej czcią i szacunkiem jest prawem 

i obowiązkiem każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.  

Jednocześnie ustawa typizuje wykroczenie polegające na publicznym znieważeniu 

Znaku Polski Walczącej, przewidując za taki czyn karę grzywny.  

Ustawa wskazuje także na Znak Polski Walczącej, jako na symbol walki polskiego 

narodu z niemieckim agresorem i okupantem podczas II wojny światowej, stanowiący dobro 

ogólnonarodowe i podlegający ochronie należnej historycznej spuściźnie Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Termin wejścia wżycie ustawy przewidziano na 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 69. posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2014 r. w oparciu 

o przedłożenie poselskie.  

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu.  

Pierwotnie projekt stanowił zmianę ustawy o Radzie Ochrony Pamięci Walk 

i Męczeństwa i zakładał, że Znak Polski Walczącej, jako dobro ogólnonarodowe, podlega 

ochronie prawnej na zasadach przewidzianych dla dóbr osobistych. Czuwanie nad ochroną 

Znaku należeć miało do zadań Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.  
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Komisja Kultury i Środków Przekazu wprowadziła do projektu szereg poprawek 

zasadniczo przekształcających projekt. Ich efektem była zmiana sposobu ochrony Znaku 

Polski Walczącej z ochrony cywilnoprawnej na ochronę prawnokarną (poprzez 

wprowadzenie nowego typu wykroczenia) oraz wyrażenie nowych rozwiązań w odrębnej 

„ustawie o ochronie Znaku Polski Walczącej”. 

W trakcie drugiego czytania zgłoszono jedną poprawkę, która wskazywała że Znak 

Polski Walczącej to także symbol walki o niepodległość w okresie powojennym. Poprawka ta 

nie uzyskała akceptacji w trzecim czytaniu.  

Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Kultury i Środków 

Przekazu. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Opiniowana ustawa, co do zasady, nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. Zauważyć 

jedynie trzeba, że w powszechnie obowiązujących przepisach nie powinno zamieszczać się 

wypowiedzi, które nie służą wyrażaniu norm prawnych, a w szczególności apeli i uzasadnień 

formułowanych norm (§ 11 Zasad techniki prawodawczej). Za takie uznać można 

postanowienia art. 1 ust. 1 opiniowanej ustawy (zgodnie z tym przepisem Znak Polski 

Walczącej, będący symbolem walki polskiego narodu z niemieckim agresorem i okupantem 

podczas II wojny światowej, stanowi dobro ogólnonarodowe i podlega ochronie należnej 

historycznej spuściźnie Rzeczypospolitej Polskiej). Stąd uprawnionym mógłby być postulat 

wprowadzenia, w miejsce wspomnianego art. 1 ust. 1, preambuły (wstępu) do ustawy 

o tożsamej treści. 
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