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Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie 

(druk nr 65) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem nowelizacji ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach 

i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, a także ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o sporcie jest unormowanie stanu prawnego w taki sposób, aby na strojach 

reprezentacji kraju, reprezentacji olimpijskiej oraz reprezentacji paraolimpijskiej 

obligatoryjnie umieszczane było godło Rzeczypospolitej Polskiej. 

W świetle obowiązujących przepisów polski związek sportowy oraz Polski Komitet 

Olimpijski mają jedynie prawo a nie obowiązek używania w stroju reprezentacji kraju 

lub w stroju reprezentacji olimpijskiej wizerunku orła ustalonego dla godła na podstawie 

przepisów wymienionej ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

o pieczęciach państwowych. 

W związku z tym w ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

o pieczęciach państwowych wprowadzona została zasada, w myśl której godło 

Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się na stroju reprezentacji kraju, reprezentacji 

olimpijskiej oraz na stroju reprezentacji paraolimpijskiej na zasadach określonych w ustawie 

o sporcie. 

W konsekwencji powyższego zmiany wprowadzone w ustawie o sporcie precyzują, że 

polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski będą 

miały obowiązek umieszczania odpowiednio na stroju reprezentacji kraju, reprezentacji 

olimpijskiej oraz na stroju reprezentacji paraolimpijskiej godła Rzeczypospolitej Polskiej, 

o ile przepisy międzynarodowej organizacji sportowej działającej w danym sporcie, do której 

należy polski związek sportowy, przepisy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego 

lub przepisy Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego nie będą stanowiły inaczej. 

 



 2

Należy podkreślić, że wprowadzone zmiany powodują, że zamiast wizerunku orła 

ustalonego dla godła określone podmioty będą miały obowiązek umieszczania na strojach 

reprezentacji kraju, reprezentacji olimpijskiej oraz reprezentacji paraolimpijskiej godła 

Rzeczypospolitej Polskiej, którego wzór zawiera załącznik do ustawy o godle, barwach 

i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. 

Ponadto wprowadzona została zmiana, dzięki której polski związek sportowy, Polski 

Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski uzyskają prawo do wykorzystania 

do swoich celów gospodarczych przedmiotów będących odwzorowaniem, odpowiednio, 

stroju reprezentacji kraju, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej, 

w zakresie wyznaczonym przez regulamin polskiego związku sportowego, regulamin 

międzynarodowej organizacji sportowej działającej w danym sporcie, regulamin 

Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego lub regulamin Międzynarodowego Komitetu 

Paraolimpijskiego. 

Powyższa zmiana stanowi wyjątek od obowiązującej reguły, w myśl której symbole 

Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą być umieszczane na przedmiotach przeznaczonych 

do obrotu handlowego. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 9. posiedzeniu w dniu 2 marca 2012 r. w oparciu 

o prezydencki projekt ustawy (druk sejmowy nr 80), który został wniesiony w dniu 7 grudnia 

2011 r.  

Pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu w dniu 21 grudnia 2011 r., 

w wyniku którego projekt ustawy został skierowany do dalszych prac do sejmowej Komisji 

Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Następnie została powołana Podkomisja nadzwyczajna 

do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie.  

Efekt pracy wymienionej komisji oraz podkomisji został przedstawiony 

w sprawozdaniu zawartym w druku sejmowym nr 191.  

W odniesieniu do prezydenckiego przedłożenia projekt ustawy został 

zmodyfikowany w celu uwzględnienia części uwag i zastrzeżeń, jakie zostały do niego 

zgłoszone. W wyniku wprowadzonych zmian m.in. rozszerzono obowiązek umieszczania 

godła Rzeczypospolitej Polskiej także na stroju reprezentacji paraolimpijskiej oraz wydłużono 

vacatio legis z 14 do 30 dni.  
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W trakcie drugiego czytania projektu ustawy, które miało miejsce podczas 

9. posiedzenia Sejmu w dniu 28 lutego 2012 r., zgłoszono dwie poprawki.  

Jedna z nich m.in. umożliwiała ministrowi właściwemu do spraw sportu udzielanie 

zgody, na wniosek określonych podmiotów, na odstąpienie od nakazu umieszczania godła 

Rzeczypospolitej Polskiej na stroju reprezentacji kraju, reprezentacji olimpijskiej oraz 

reprezentacji paraolimpijskiej w przypadku, gdy przepisy międzynarodowej organizacji 

sportowej działającej w danym sporcie, do którego należy polski związek sportowy, przepisy 

Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego lub przepisy Międzynarodowego Komitetu 

Paraolimpijskiego uniemożliwiają udział polskiej reprezentacji w organizowanych 

rozgrywkach międzynarodowych. Natomiast druga ze zgłoszonych poprawek była jej 

konsekwencją. W związku z powyższym projekt został ponownie skierowany do Komisji 

Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki w celu ich rozpatrzenia (dodatkowe sprawozdanie druk 

sejmowy nr 191-A). 

W trakcie trzeciego czytania poprawki te nie uzyskały akceptacji Izby. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. W art. 2 w pkt 1 (art. 13 ust. 2 ustawy o sporcie) ustawodawca, nakładając na 

określone podmioty obowiązek umieszczania na stroju reprezentacji kraju, reprezentacji 

olimpijskiej oraz na stroju reprezentacji paraolimpijskiej godła Rzeczypospolitej Polskiej, 

wskazuje na konieczność uwzględniania przepisów międzynarodowej organizacji sportowej 

działającej w danym sporcie, do której należy polski związek sportowy, przepisów 

Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego lub przepisów Międzynarodowego Komitetu 

Paraolimpijskiego.  

Jednocześnie w myśl pkt 3 tego artykułu (art. 13 ust. 4 ustawy o sporcie) podmioty, 

które uzyskały prawo do wykorzystania do swoich celów gospodarczych przedmiotów 

będących odwzorowaniem stroju reprezentacji kraju, reprezentacji olimpijskiej lub stroju 

reprezentacji paraolimpijskiej, będą mogły korzystać z tego prawa w zakresie wyznaczonym 

przez regulamin międzynarodowej organizacji sportowej działającej w danym sporcie, 

regulamin Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego lub regulamin Międzynarodowego 

Komitetu Paraolimpijskiego. 

Pojęcie „przepis” jest zakresowo szerszym wyrażeniem niż pojęcie „regulamin”.  

Należy dodać, ze zgodnie z § 10 zasad techniki prawodawczej do oznaczania 

jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi 

samymi określeniami.  
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W związku powyższym wydaje się zasadnym wyjaśnienie czy tego rodzaju 

rozróżnienie wskazanych pojęć było celem ustawodawcy, a jeśli nie, to należy wprowadzić 

stosowne poprawki. 

 

2. Analiza przepisów wymienionych w pkt 1 dodatkowo powoduje konieczność 

wyjaśnienia czy ustawodawca celowo wprowadza rozróżnienie, w wyniku którego w art. 2 

w pkt 1 ustawy nakazuje uwzględniać przepisy międzynarodowej organizacji sportowej 

działającej w danym sporcie, do której należy polski związek sportowy, a w art. 2 w pkt 3 

jedynie przepisy międzynarodowej organizacji sportowej działającej w danym sporcie 

bez wskazywania, że należy do niej polski związek sportowy.  

W zależności od uzyskanych wyjaśnień należy ewentualnie rozważyć przyjęcie odpowiedniej 

poprawki. 

Propozycja poprawki: 

wariant pierwszy: 

- w art. 2 w pkt 1 skreśla się wyrazy ", do której należy polski związek sportowy"; 

 

wariant drugi: 

- w art. 2 w pkt 3 po wyrazach "w danym sporcie" dodaje się wyrazy ", do której 

należy polski związek sportowy". 

 

 

 

 
Danuta Drypa 

Główny legislator 


