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USTAWA 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.) 

Art. 3. 
1. Godło Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się w szczególności w pomieszczeniach 

urzędowych i salach posiedzeń, salach wykładowych i lekcyjnych należących do: 
1) organów państwowych; 

1a) organów gmin, powiatów, samorządów województw oraz związków jednostek 
samorządu terytorialnego; 

1b) klubów, kół i zespołów poselskich, senackich i parlamentarnych oraz biur 
poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich; 

2) jednostek Sił Zbrojnych; 
3) szkół i placówek oświatowo-wychowawczych; 
4) przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych oraz innych oficjalnych 

przedstawicielstw i misji za granicą. 
1a. Na budynkach siedzib podmiotów, o których mowa w art. 2a, umieszcza się urzędowe 

tablice z godłem Rzeczypospolitej Polskiej oraz urzędowe tablice z napisem nazwy tego 
podmiotu. 

1b. Urzędowa tablica z godłem ma kształt owalny w układzie pionowym, obwódkę biało-
czerwoną i tło szare, na którym znajduje się godło Rzeczypospolitej Polskiej. Urzędowa 
tablica z napisem jest prostokątna w układzie poziomym, ma tło czerwone, a litery napisu 
białe. 

2. Godło Rzeczypospolitej Polskiej można umieszczać w innych miejscach niż wymienione 
w ust. 1, z uwzględnieniem art. 1 ust. 2. 

3. Jednostki organizacyjne wymienione w ust. 1 pkt 4, w wypadkach przewidzianych w 
prawie i zwyczajach międzynarodowych, umieszczają godło Rzeczypospolitej Polskiej 
także na obiektach stanowiących ich siedziby urzędowe. 

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzory oraz wymiary urzędowych 
tablic z godłem Rzeczypospolitej Polskiej i napisem, a także sposób ich umieszczania na 
budynkach siedzib podmiotów, o których mowa w art. 2a, biorąc pod uwagę czytelność i 
estetykę tablic oraz funkcjonalność ich umieszczania. 
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<Art. 3a. 
Godło Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się na stroju reprezentacji kraju, na stroju 
reprezentacji olimpijskiej oraz na stroju reprezentacji paraolimpijskiej, na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z 
późn. zm.), z uwzględnieniem art. 1 ust. 2.> 
 
 
 

USTAWA z dnia 25 czerwca 2010 r. O SPORCIE (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) 

 
Art. 13. 

1. Polski związek sportowy ma wyłączne prawo do: 
1) organizowania i prowadzenia współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski 

oraz o Puchar Polski w danym sporcie; 
2) ustanawiania i realizacji reguł sportowych, organizacyjnych i dyscyplinarnych we 

współzawodnictwie sportowym organizowanym przez związek; 
3) powołania kadry narodowej oraz przygotowania jej do igrzysk olimpijskich, igrzysk 

paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata lub mistrzostw Europy; 
4) reprezentowania tego sportu w międzynarodowych organizacjach sportowych. 

[2. Polski związek sportowy ma prawo używania w stroju reprezentacji kraju wizerunku orła 
ustalonego dla godła na podstawie przepisów 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 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 
2010 r. Nr 18, poz. 96).] 

<2. Polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet 
Paraolimpijski umieszczają, odpowiednio, na stroju reprezentacji kraju, na stroju 
reprezentacji olimpijskiej oraz na stroju reprezentacji paraolimpijskiej godło 
Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że przepisy międzynarodowej organizacji 
sportowej działającej w danym sporcie, do której należy polski związek sportowy, 
przepisy Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego lub przepisy 
Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego stanowią inaczej.> 

[3. Polski Komitet Olimpijski ma prawo używania w stroju reprezentacji olimpijskiej 
wizerunku orła ustalonego dla godła na podstawie przepisów ustawy z dnia 31 stycznia 
1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach 
państwowych.] 

<4. Polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet 
Paraolimpijski mają prawo do wykorzystania do swoich celów gospodarczych 
przedmiotów będących odwzorowaniem, odpowiednio, stroju reprezentacji kraju, 
stroju reprezentacji olimpijskiej lub stroju 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.> 

 


