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                                                                                   Senat Rzeczypospolitej Polskiej 

                                                                            Komisja Praw Człowieka  
                                                                            Praworządności i Petycji 
                                                                            Warszawa 
 
Szanowni Senatorowie RP 
 
       Pojawia się ogromna szansa na reaktywowanie Chorągwi Rzeczypospolitej.  
Otóż zostały wydane dwie informacje dotyczące tej sprawy . Jedna adresowana 
bezpośrednio do mnie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i druga z 
Kancelarii Prezydenta RP przesłana do sekretariatu Senackiej Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji jako odpowiedź na zapytanie. 
Obie informacje  mają dwie cechy wspólne; 

1. Nie wstrzymują nowelizacji ustawy w zakresie reaktywowania Chorągwi 
Rzeczypospolitej  

2. Sygnalizują jedynie  początek rozpoczętych prac w tej sprawie zakrojonych na 
kilka lat.  I tak MKiDN w swoim piśmie znak DDK/2107/16 z  dnia 18 sierpnia 
2016  podpisanym przez Dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego 
Panią Paulinę Florjanowicz informuje, że …planuje uruchomienie prac 
studyjnych dotyczących możliwości nowelizacji ustawy.  Dopiero PLANUJE. 
Informacja która przesłała Kancelaria Prezydenta RP jest jeszcze bardziej 
lakoniczna.  
… Informuję Pana Przewodniczącego , że Kancelaria Prezydenta RP zasięga w 
tej sprawie opinii ekspertów. Pismo znak BPU.0700.1A/2016 z dnia 
18.06.2016 podpisane przez Podsekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
panią Annę Surówkę-Pasek. Dopiero ZASIĘGA OPINII EKSPERTÓW 

Chciałbym przy okazji dodać, że Kancelaria Prezydenta RP  już cztery lata wcześniej  bo 
w 2012 roku storpedowała moją poprzednią petycję pisząc: Obecnie Kancelaria 
Prezydenta RP nie prowadzi prac legislacyjnych związanych z przygotowaniem 
stosownego projektu ustawy./Pismo znak BPU 060-101-12 z dnia 10.07.2012r./ Ta 
opinia jest dlatego kuriozalna, że w tym samym piśmie Kancelaria widzi potrzebę 
kompleksowego uregulowania zasad używania symboli państwowych 
Jak widać jest to ze strony Kancelarii Prezydenta RP wybitnie pozorowane działanie 
trwające  już od kilku lat. 
Uważam więc, że nowelizacja ustawy w zakresie reaktywowania Chorągwi 
Rzeczypospolitej może być wcześniej /przed opracowaniem kompleksowej 
ustawy/wprowadzona w życie bo obydwie uzyskane, cytowane wyżej informacje  
nie stanowią ku temu przeszkody ? 
Mam opinię prawną, która mówi, że nic się nie stanie jak nastąpi kolejna nowelizacja 
ustawy wprowadzająca pojęcie Chorągwi Rzeczypospolitej. Będzie ona ujęta przy 
opracowaniu kompleksowej, jednolitej ustawy o naszych symbolach narodowych, 
gdzie wpisze się ją do odpowiedniego paragrafu czy artykułu. 
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 Sądzę, że reaktywowanie Chorągwi Rzeczypospolitej po 25 latach niebytu znajdzie 
dzięki Wam Senatorom RP  pozytywne zakończenie. Jest ona obojętna politycznie i 
jako taka winna już jako inicjatywa ustawodawcza Senatu być przyjęta przez 
aklamację. Jest  zatem szansa, że w dniu 11 listopada br. Chorągiew Rzeczypospolitej 
znajdzie się na maszcie Pałacu Prezydenckiego. 
To będzie także Państwa zasługa. 
 
Serdecznie pozdrawiam 
Leszek Rodziewicz 
 
 
Łuskowo 15.09.2016 r. 
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Michał Seweryński 
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