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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

VII kadencja  
 
 
 Pan 
 Radosław Sikorski 
 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 Narodowego Dnia 

Zwycięstwa. 
 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Stefana Niesiołowskiego. 
 
 

 (-)   Joanna Bobowska;  (-)   Jacek Brzezinka;  (-)   Zofia Czernow;  (-)   Artur 
Dunin;  (-)   Krzysztof Gadowski;  (-)   Magdalena Gąsior-Marek;  (-)   Czesław 
Gluza;  (-)   Rafał Grupiński;  (-)   Andrzej Gut-Mostowy;  (-)   Maria Małgorzata 
Janyska;  (-)   Bożena Kamińska;  (-)   Jan Kaźmierczak;  (-)   Sławomir 
Kowalski;  (-)   Marek Krząkała;  (-)   Zofia Ławrynowicz;  (-)   Jagna 
Marczułajtis-Walczak;  (-)   Antoni Mężydło;  (-)   Izabela Katarzyna 
Mrzygłocka;  (-)   Małgorzata Niemczyk; (-) Stefan Niesiołowski;  (-)   Tomasz 
Piotr Nowak;  (-)   Andrzej Orzechowski;  (-)   Elżbieta Apolonia 
Pierzchała;  (-)   Lucjan Marek Pietrzczyk;  (-)   Henryk Siedlaczek;  (-)   Bożena 
Sławiak;  (-)   Wiesław Suchowiejko;  (-)   Paweł Suski;  (-)   Teresa 
Świło;  (-)   Jadwiga Zakrzewska;  (-)   Renata Zaremba;  (-)   Ryszard 
Zawadzki;  (-)   Maciej Zieliński;  (-)   Wojciech Ziemniak;  (-)   Stanisław 
Żmijan;  (-)   Ewa Żmuda-Trzebiatowska. 

 
 



Projekt 

USTAWA 

z dnia ..... . 

o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa 

Art. l. 

Dzień 8 maja ustanawia się narodowym Dniem Zwycięstwa. 

Art. 2. 

Narodowy Dzień Zwycięstwa jest świętem państwowym. 

Art. 3. 

Znosi się Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności ustanowione na dzień 9 maja. 

Art. 4. 

Traci moc dekret z dnia 8 maja 1945 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa 

i Wolności )Dz. U. Nr 21, poz.116 oraz z 1951 r. Nr 4, poz. 28). 

Art. 5. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



UZASADNIENIE 

Akt kapitulacji Niemiec, uznany za ostateczny przez wszystkich aliantów, podpisano w 

Berlinie 8 maja 1945 r. Przewidywał on wstrzymanie wszelkich operacji sił niemieckich 8 maja o 

godzinie 23:01 czasu środkowoeuropejskiego. Dokument podpisano przed północą z 8 na 9 maja 

czasu środkowoeuropejskiego, czyli już po północy 9 maja czasu moskiewskiego. Ponieważ nosi 

on datę 8 maja i wyznacza godzinę wstrzymania operacji na dzień 8 maja, dla mieszkańców 

Europy Zachodniej dzień ten jest dniem kapitulacji Niemiec. Natomiast z punktu widzenia Rosji 

kapitulacja nastąpiła 9 maja, zgodnie z czasem moskiewskim i podpisana została na życzenie 

Stalina w Berlinie. 

Ponadto, w Europie Zachodniej zwycięstwo aliantów było świętowane 8 maja w efekcie 

upublicznienia faktu podpisania przez Niemcy wstępnej kapitulacji w dniu 7 maja 1945 w 

Rheims. W Rosji świętowanie zwycięstwa rozpoczęto dopiero około godziny drugiej nad ranem 

9 maja, po podaniu w radiu informacji o kapitulacji przyjętej w Berlinie. 

W państwach Europy Zachodniej, w których rocznica zakończenia wojny jest 

obchodzona, świętuje się ją jako dzień zwycięstwa 8 maja (Francja) lub jako dzień wyzwolenia w 

dniu, który uznawany jest za dzień zakończenia okupacji danego kraju ( 8 maja w Norwegii, 5 

maja w Danii, 5 maja w Holandii, 25 kwietnia we Włoszech). Nie ma powodu, aby w Polsce 

przyjmować obowiązującą w ZSRR wykładnię zakończenia wojny. Ponadto należy pamiętać, że 

zakończenie II wojny światowej w Europie trudno w przypadku państw zajętych przez Armię 

Czerwoną, w których ustanowiono następnie nie pochodzące z wyboru rządy i niedemokratyczny 

system polityczny, uznać jako triumf wolności. Dlatego pozostając w zgodzie z faktami i 

powszechnym w Polsce i innych państwach Europy Środkowo-Wschodniej szacunkiem dla 

najnowszej historii i jej bohaterów należy postanowić jak w proponowanej ustawie. 

Projekt nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, ani innych skutków finansowych. 

Przedmiot projektu nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
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