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 Warszawa, 9 stycznia 2012 r.
SEJM  
POLITEJ POLSKIEJ 
I kadencja 

Rady Ministrów  
-140-152(4)/11  

Pani  
Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

zekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 
iego projektu ustawy 

zmianie ustawy o godle, barwach  
ymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz  
pieczęciach państwowych i ustawy  
orcie (druk nr 80). 

nocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Sportu  
 do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac parlamentarnych.  

 

 

(-) Donald Tusk 



 

 

 

Stanowisko Rządu wobec prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach  

i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych i ustawy o sporcie (druk nr 80)  

 

Projekt  ustawy  przewiduje  nowelizację  dwóch  aktów  prawnych:  ustawy  z  dnia  31  stycznia  1980  r.  o 

godle, barwach  i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 

235, poz. 2000, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z 

późn. zm.). 

W  odniesieniu  do  ustawy  o  godle,  barwach  i  hymnie  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  o  pieczęciach 

państwowych  projektodawca  proponuje  dodanie  art.  5a.  W  ust.  1  tego  przepisu  wprowadzono  

obowiązek  używania  godła  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  stroju  reprezentacji  kraju  lub  w  stroju 

reprezentacji  olimpijskiej.  Wyjątek  od  tego  obowiązku  został  określony  proponowanymi 

postanowieniami  art.  5a  ust.  2,  który  stanowi  iż  przepis  art.  5a  ust.  2  nie  stosuje  się,  jeżeli  przepisy 

międzynarodowej  organizacji  sportowej  działającej w  danym  sporcie  do  której  należy  polski  związek 

sportowy  lub  gdy  przepisy Międzynarodowego  Komitetu Olimpijskiego  przewidują  używanie w  stroju 

reprezentacji kraju  lub  reprezentacji olimpijskiej  innych  symboli narodowych. W przypadku  zaistnienia 

przesłanek  określonych  w  art.  5a  ust.  2  projektodawca  przewiduje  obowiązek  używania,  w  stroju 

reprezentacji  kraju w  lub w  stroju  reprezentacji  olimpijskiej,  barw  Rzeczypospolitej  Polskiej.  Ponadto 

proponuje się – w dodanym ust. 3a w art. 16 przyznanie polskim związkom sportowym oraz Polskiemu 

Komitetowi  Olimpijskiemu  prawa  do  wykorzystania  dla  swoich  celów  gospodarczych  przedmiotów 

będących odwzorowaniem stroju reprezentacji kraju lub stroju reprezentacji olimpijskiej. 

Proponowane zmiany w ustawie o sporcie nakładają na polskie związki sportowe obowiązek używania w 

stroju reprezentacji kraju godła  lub barw Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z postanowieniami projektu 

ustawy  także  Polski  Komitet  Olimpijski  będzie  zobowiązany  do  używania  w  stroju  reprezentacji 

olimpijskiej godła  lub barw Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto,  zarówno polskie  związki  sportowe  jak  i 

Polski  Komitet  Olimpijski,  będą  mogły  realizować  uprawnienie  do  wykorzystania  dla  swoich  celów 

gospodarczych  przedmiotów  będących  odwzorowaniem  stroju  reprezentacji  kraju  lub  stroju 



reprezentacji  olimpijskiej,  w  zakresie  wyznaczonym  przez  regulaminy  tych  związków  lub 

międzynarodowej  organizacji  sportowej  działającej w  danym  sporcie,  regulaminy  Polskiego  Komitetu 

Olimpijskiego  i Międzynarodowego  Komitetu  Olimpijskiego.  Dany  polski  związek  sportowy  lub  Polski 

Komitet Olimpijskie będą mogły przekazać wskazane uprawnienie innym podmiotom. 

Jak  podkreślono w  uzasadnieniu  do  projektu  ustawy:  „Celem  nowelizacji  […]  jest  unormowanie  stanu 

prawnego w  taki  sposób, aby w  stroju  reprezentacji  kraju albo w  stroju  reprezentacji olimpijskiej było 

obowiązkowe  użycie  godła  Rzeczypospolitej  Polskiej,  zgodnie  z  zasadami  przewidzianymi w  ustawie  z 

dnia  31  stycznia  1980  r.  o  godle,  barwach  i  hymnie  Rzeczypospolitej  Polskie  oraz  o  pieczęciach 

państwowych”.  

Rada Ministrów podziela pogląd, iż zasady używania symboli narodowych w strojach reprezentacji kraju 

albo reprezentacji olimpijskiej wymagają spójnej  i jasnej regulacji rangi ustawowej. Wieloletnia tradycja 

używania tych symboli w strojach sportowców oraz ich doniosłe znaczenie dla obywateli RP, podkreślają 

konieczność  właściwego  uregulowania  przedmiotowego  zagadnienia.  Ponadto  należy  zauważyć  że 

uwarunkowania  współczesnego  sportu,  a  w  szczególności  jego  rosnąca  komercjalizacja,  mogą  mieć 

negatywny wpływ na prezentację symboliki narodowej w strojach polskich sportowców biorących udział 

w rywalizacji międzynarodowej, w przypadku braku zmiany stanu prawnego obecnie obowiązującego w 

tym zakresie. 

W  ocenie  Rady  Ministrów  dodatkowej  analizy  w  toku  prac  legislacyjnych  wymagają  niektóre 

proponowane postanowienia projektu ustawy. Należy doń zaliczyć następujące zagadnienia: 

‐ podanie w uzasadnieniu  informacji na  temat regulacji najważniejszych międzynarodowych organizacji 

sportowych  dotyczących  używania  symboli  narodowych  w  strojach  sportowych,  w  celu  uniknięcia 

sytuacji mogących mieć negatywny wpływ na pozycję prawną polskich podmiotów stosujących przepisy 

proponowane w projekcie ustawy, 

‐ wskazanie w uzasadnieniu skutków gospodarczych  i  finansowych projektowanej regulacji dla polskich 

związków sportowych oraz Polskiego Komitetu Olimpijskiego,  

‐  należałoby  ustalić  vacatio  legis,  które  zapewni  polskim  związkom  sportowym  oraz  Polskiemu 

Komitetowi  Olimpijskiemu  możliwość  dostosowania  odpowiednio  stroju  reprezentacji  kraju  lub  

reprezentacji  olimpijskiej    do  wymogów  przewidzianych  w  projektowanej  ustawie,    jeżeli  takie 

dostosowanie jest konieczne,  



‐  rozważenie potrzeby doprecyzowania pojęć stosowanych w projekcie ustawy, w  tym „stroju”, w celu 

zapobieżenia ewentualnemu obchodzeniu nowych przepisów ustawowych, 

‐  wątpliwości  budzi    wyraźne  umożliwienie  gospodarczego  wykorzystania  ‐  przez  polskie  związki 

sportowe  i Polski Komitet Olimpijski  lub  inne  jeszcze bliżej nieokreślone podmioty, którym uprawnienie 

to zostanie przekazane    ‐   przedmiotów będących odwzorowaniem stroju reprezentacji kraju  lub stroju 

reprezentacji olimpijskiej, na którym ma  znajdować  się godło;  kwestia  ta wydaje  się o  tyle  istotna,  że 

granice  tego  wykorzystania  de  facto  miałby  określać  sam  związek,  Polski  Komitet  Olimpijski, 

Międzynarodowy  Komitet  Olimpijski  lub  międzynarodowa  organizacja  sportowa  działająca  w  danym 

sporcie.      

Rada Ministrów pozytywnie opiniuje przedłożony projekt ustawy,  z  zastrzeżeniem przeprowadzenia 

dodatkowej analizy w zakresie o którym mowa powyżej. 
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