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Dziękujemy za pismo (znak GMS-WP-173-202/13) dot. 
poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa. Związek Powstańców Warszawskich z zadowoleniem 
przyjął informację o ochronie znaku Polski Walczącej, o którą nasza 
organizacja tak zabiegała. 
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W odpowiedzi na pismo z dnia 21 czerwca 2013 r., GMS-WP-173-202/13 

uprzejmie informuję, że Sąd Najwyższy na podstawie art. 1 p. 3 ustawy o Sądzie 

Najwyższym z dnia 23 listopada 2002 r. U.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 499) nie uznaje 

za celowe opiniowania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Radzie 

Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ochrony Pamięci Walk 

i Męczeństwa ma na celu wprowadzenie ochrony prawnej znaku Polski Walczącej. 

Ochrona ta ma polegać na ustanowieniu tego znaku jako dobra ogólnonarodowego 

podlegającego ochronie prawnej na zasadach przewidzianych dla dóbr osobistych. 

Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa inicjowałaby oraz koordynowała działalność 

związaną z upamiętnianiem Znaku Polski Walczącej oraz czuwała nad jego ochroną. Do 

dochodzenia ochrony Znaku Polski Walczącej uprawiony będzie minister właściwy do 

spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, który działać będzie na wniosek Rady 

lub z inicjatywy własnej. 

Znak Polski Walczącej, który pojawił się w Warszawie w marcu 1942 roku 

jako znak oporu przeciw niemieckiemu okupantowi stanowi wartość ogólnonarodową. 

Jest powszechnie rozpoznawalnym symbolem walki narodowowyzwoleńczej, budzącym 

patriotyzm i nadzieję. Objęcie tego symbolu Polski Walczącej ochroną prawną będzie 

pomocne w zachowaniu jego patriotycznego i historycznego charakteru oraz będzie 

służyło ochronie przed wykorzystaniem go dla celów niezgodnych z jego społecznym 

odbiorem. 
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